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PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan,
akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni 2016
dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah
dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya
dan diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi negeri di
Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai
topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum
Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel
konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.
Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Mardalena Hanifah dengan judul “Kajian Yuridis:
Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, mengulas prosedur
dan syarat mediasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sekalipun Perma tersebut telah diubah dengan
Perma 1 Tahun 2016, namun masih relevan untuk dikaji dan memahami mediasi sebagai
penyelesaian sengktea yang dianggap lebih adil dan lebih cepat dalam proses penyelesaian
sengketa keperdataan.
Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Moh. Amir Hamzah yang berjudul “Pembaharuan
Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding”. Artikel ini mengkritisi syarat formil
upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura yang dianggap sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman, keadilan dan kepastian hokum yang oleh penulis dianggap perlu untuk
segera diubah.
Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. M. Hamidi Masykur yang mengambil judul
“Lembaga Eksaminasi Pertanahan Sebagai Aternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang
Pertanahan. Artikel ini membahas permasalah pertanahan yang sering menimbulkan sengketa
berkepanjangan. Usaha pemerintah untuk meminimalkan atau meredam konflik tersebut
dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Eksaminasi Pertanahan. Lembaga Eksaminasi Pertanahan mempunyai wewenang untuk
menyelesaikan konflik pertanahan melalui peneliti, pemeriksa, pengkaji dan memberikan
rekomendasi terhadap keputusan maupun konsep keputusan pemberian, konversi/penegasan/
pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan BPN RI. Dengan adanya lembaga ini
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maka diharapkan proses penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan adil
dan lebih cepat.
Artikel keempat ditulis oleh Sdr. Mahrita Aprilya Lakburlawal yang berjudul “Akses
Keadilan Bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan
Hak Guna Usaha”. Artikel ini membahas lembaga eksaminasi pertanahan sebagaimana artikel
yang ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur, namun fokus pada perlindungan hukum masyarakat
adat, yang dalam banyak kasus terjadi sengketa pertanahan antara masyarakat adat sebagai
pemegang Hak Ulayat dengan perusahaan pemegang hak guna usaha. Keinginan masyarakat
adat untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan cara yang cepat dan murah
dapat melalui lembaga litigasi. Namun sengketa seringkali diselesaikan dalam jangka waktu
yang sangat lama dan menghabiskan biaya yang besar sehingga keinginan untuk mendapatkan
keadilan dengan cepat dan biaya murah tidak tercapai, oleh karena itu lembaga eksaminasi
pertanahan diharapakan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa pertanahan yang
melibatkan masyarakat adat.
Artikel kelima disajikan oleh Sdri. Aam Suryamah berjudul “Aspek Hukum Acara
Perdata Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. Artikel ini membahas
mekanisme penyelesaian dan pengimplementasian hukum acara perdata dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Dalam tulisan berkesimpulan bahwa upaya non litigasi harus
didahulukan dalam penyelesaian perselisihan industrial. Upaya litigasi melalui Pengadilan
Hubungan Industrial dilakukan apabila upaya non litigasi tidak berhasil, dengan demikian
proses penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat segera diselesaikan.
Artikel keenam ditulis oleh I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman
A. Martana berjudul “Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan”, yang mengajukan
pemikiran bahwa perlu suatu perluasan akses keadilan dalam penegakan hukum lingkungan
mengingat pengajuan tuntutan hak pada hukum acara perdata di Indonesia hanya mengandalkan
ketentuan pada Het Herzeine Indonesich Reglement (HIR), sedangkan dalam perkembangan
telah berkembang mengenai mekanisme pengajuan tuntutan hak di luar HIR tersebut,
seperti class action, legal standing dan citizen lawsuit. Tulisan ini membahas mengenai
perbedaan karakteristik masing-masing tuntutan hak tersebut dalam hal penegakan hukum
lingkungan.
Artikel ketujuh ditulis oleh Sdri. Etty Mulyati berjudul “Penyelesaian Sengketa di Luar
Pengadilan Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah Bank”. Artikel ini membahas
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai upaya penyelesaian sengketa secara
sederhana, cepat dan relatif murah. LAPS dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasi oleh
enam asosiasi perbankan, yang berwenang untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya

melalui mediasi, ajudikasi atau arbitrase.Bank wajib menjadi anggota dan melaksanakan
putusan LAPS bila tidak OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada bank
Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Pupung Faisal berjudul “Kajian Hukum Acara Perdata
Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure Dalam Proses Kepailitan”. Penulis menyoroti
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan renvooi procedure di tingkat Pengadilan Niaga, yaitu
adanya perbedaan pandangan pada beberapa hakim mengenai penafsiran pemeriksaan secara
singkat dalam perkara renvooi procedure di Pengadilan Niaga, yang diakibatkan kurang
jelasnya pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan renvooi procedure, dan terbatasnya
waktu pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga, oleh karena itu Mahkamah Agung
perlu membuat aturan teknis tentang pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga
dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, agar terdapatnya keseragaman dalam pelaksanaan
renvooi procedure di Pengadilan Niaga. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, khususnya mengenai upaya hukum terhadap putusan renvooi procedure.
Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. R. Saija berjudul “Rekonstruksi Mekanisme
Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga”. Penulis mengkritisi mekanisme hukum kepailitan
di Indonesia yang masih lemah dan dianggap tidak memberikan keadilan bagi para kreditor.
Seringkali terjadi perdebatan kepentingan antara para kreditor dan pihak debitor terkait dengan
pembagian utang debitor kepada kreditor yang masih didominasi oleh kepentingan debitor
pailit. Mekanisme tersebut sangat merugikan para kreditor, yakni proses pembagian utang
debitor pailit masih menggunakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga yang
berbelit-belit, yang oleh karena itu perlu segera dilakukan perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai hukum kepailitan di Indonesia.
Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan Sdr. Agung Sujatmiko yang berjudul “Penyelesaian
Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001” Artikel mengenai Hak
Kekayaan Intelektual ini membahas mengenai Merek, dimana hak atas merek merupakan
hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut terdiri atas hak untuk menggunakan (to use)
dan hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan hak merek (to give license).
Apabila ada orang lain menggunakan hak khusus tadi tanpa seizin pemilik merek maka telah
terjadi pelanggaran hak merek. Jika terjadi pelanggaran hak merek, maka pemilik merek dapat
mengajukan upaya hukum terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Upaya hukum tersebut
dapat berupa perdata dan/atau pidana. Gugatan pelanggaran merek dalam Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan salah satu upaya hukum penyelesaian
sengketa hak atas merek yang dapat memberikan jalan keluar atas sengketa merek antara
pemilik merek terdaftar dan pihak lain. Isi gugatan tersebut pada prinsipnya berupa gugatan

ganti kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan
merek.
Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel tersebut semoga dapat memberikan
manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada
pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup usang serta
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata
diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia
serta mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Selamat membaca!

Bandung, 5 Mei 2016
Salam,

Dewan Redaksi

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH BANK
Etty Mulyati*

Abstrak
Belum terdapat kesetaraan kedudukan antara bank dan nasabah, dalam suatu hubungan hukum
yang timbul dari transaksi keuangan yang ditawarkan bank, menempatkan nasabah pada posisi
yang lemah dibandingkan dengan bank sebagai penyedia jasa. Hal tersebut dapat menimbulkan
friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan timbulnya pengaduan nasabah. Namun
penyelesaian tersebut tidak selalu dapat memuaskan nasabah, yang berpotensi menimbulkan sengketa
antara nasabah dengan bank. Ketidakpuasan yang tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan
sengketa antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui
pengadilan atau di luar pengadilan. Sebelumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui
mediasi perbankan difasilitasi oleh BI dan OJK. Kemudian dibentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa (LAPS) sebagai upaya penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan relatif murah.
LAPS dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasi oleh enam asosiasi perbankan, yang berwenang
untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya melalui mediasi, ajudikasi atau arbitrase.Bank
wajib menjadi anggota dan melaksanakan putusan LAPS bila tidak OJK dapat mengenakan sanksi
administratif kepada bank.
Kata Kunci: sengketa, perbankan, LAPS.
Abstract
There is no equal position between the bank and the customer, in a legal relationship arising from
financial transactions offered by banks, put the customer in a weak position compared with the bank
as a provider. This may lead friction between the customer and the bank indicated by the emergence of
customer complaints. However, the settlement is not always able to satisfy customers, with potential
disputes between customers and banks. Dissatisfaction is not immediately resolved can lead to disputes
between customers and banks. Customers can apply for dispute settlement through the courts or out
of court mechanism. Previously, the customers maight settle the dispute through banking mediation
facilitated by the BI and the OJK. Then OJK established Alternative Dispute Resolution Institute
(LAPS) as efforts to resolve the dispute in a simple, fast and relatively affordable. LAPS is formed by
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banks coordinated by six banking association, which is authorized to examine and resolve disputes
through mediation, adjudication or arbitration. Bank is obliged to become members and carry out
the LAPS’s verdict, otherwise OJK may impose administrative sanctions to the bank.
Key words: dispute, banking, LAPS.

Latar Belakang
Peranan perbankan dalam perekonomian memegang peranan yang sangat penting,
sehingga dapat dikatakan bank di ibaratkan sebagai jantungnya perekonomian suatu negara.
Hancurnya perekonomian dapat dilihat dari hancurnya perbankan, oleh karena itu eksistensi
perbankan perlu di pertahankan dan di jaga agar masyarakat dan nasabahnya tetap percaya
kepada lembaga perbankan. Bank merupakan lembaga kepercayaan agent of trust, dalam dunia
perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, hidup matinya dunia
perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.
Pada umumnya masih belum terdapat kesetaraan kedudukan antara bank dan nasabah
sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum yang timbul dari transaksi
keuangan yang ditawarkan bank. Nasabah sebagai pihak pengguna jasa berada pada posisi
yang lemah dibandingkan dengan bank sebagai penyedia jasa. Disamping itu informasi dan
pemahaman nasabah yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang
ditawarkan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang
ditunjukkan dengan timbulnya pengaduan nasabah. Ketidakpuasan dan keluhan dari Nasabah
yang dirugikan dapat diajukan kepada bank dan bank akan berupaya untuk memberikan solusi
yang terbaik.
Penyelesaian pengaduan nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah, ketidakpuasan
tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik seluruhnya
maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank
yang dapat merugikan hak-hak nasabah.
Apabila terjadi ketidakpuasan tersebut, pada akhirnya terjadi perselisihan yang apabila
tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank.
Seringkali nasabah merasa tidak berimbang dengan bank, ketika ingin menyelesaikan sengketa,
dengan demikian nasabah dapat mengajukan sengketa ke mediasi perbankan, sebagai upaya
penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan relatif murah.
Sepanjang tahun 2014, total pengaduan konsumen yang masuk di Layanan Konsumen
Terintegrasi OJK mencapai 2.197 pengaduan. Sementara untuk tahun ini hingga 11 Maret
2015, tercatat sebanyak 308 pengaduan. Untuk daerah terbanyak yang melaporkan pengaduan
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pada 2014, posisi pertama ditempati DKI Jakarta dengan 847 pengaduan, Jawa Barat 430,
Jawa Timur 418, Jawa Tengah 306, dan Sumut 194 pengaduan. Untuk sektor yang tertinggi
dilaporkan adalah masalah perbankan, lalu asuransi, lembaga pembiayaan, dan pasar modal.
Persoalan perbankan kebanyakan menyangkut lelang agunan, restrukturisasi kredit, dan alat
pembayaran menggunakan kartu.1
Mengingat bank sebagai lembaga kepercayaan, penyelesaian sengketa antara bank
dengan nasabah tidak dapat di biarkan berlarut-larut karena dapat merugikan nasabah dan
bisa merusak reputasi bank yang pada gilirannya akan melunturkan kepercayaan masyarakat
dan nasabah kepada lembaga perbankan. Nasabah dapat mengajukan penyelesaian sengketa
melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Berdasarkan hal tersebut bagaimana penyelesaian
sengketa antara nasabah dengan bank di luar pengadilan di sektor perbankan.
Penyelesaian sengketa Perbankan konvensional dan perbankan syariah sangatlah berbeda,
pada perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
atau di luar Peradilan Agama apabila dalam akad telah diperjanjikan sebelumnya sepanjang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam penulisan ini lebih di khususkan kepada
penyelesaian sengketa pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Nasabah Dengan Bank Di Luar Pengadilan Di
Sektor Perbankan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Nasabah
Lembaga keuangan bank memiliki peran penting dan besar dalam kehidupan masyarakat,
dalam hal ini bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan
kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat merupakan fungsi lembaga perbankan yang sangat strategis dalam
perekonomian Indonesia. Intermediasi didasarkan pada kegiatan usaha pokok menghimpun
dan menyalurkan dana masyarakat, bank sebagai lembaga intermediasi merupakan perantara
pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dalam hal ini bank
satu-satunya sebagai lembaga intermediasi mempunyai hak yang tidak dipunyai oleh lembaga
keuangan lain. Bank pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana-dana (loanable funds)
dari penabung atau unit surplus (lenders) kepada peminjam (borrowers) atau unit defisit.2
Sebagai lembaga intermediasi (perantara) bank harus dapat menjalankan fungsinya dengan
baik dan maksimal, karena bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orangperorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembagaOtoritas Jasa Keuangan, Tingkat PengaduanKonsumendan Tingkat Kesadaran Masyarakat Meningkat, http://
www.ojk.go.id, diakses tanggal 8 Juli 2015, http://www.ojk.go.id/ojk-tingkat-pengaduan-konsumen-dan-tingkat-kesadaranmasyarakat-meningkat, diakses tanggal 8 Juli 2015.
2 Johanes Ibrahim, 2004, Bank SebagaiLembagaIntermediasiDalamHukumPositif, Utomo, Bandung, h.36.
1
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lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya dan melalui kegiatan penyaluran
dana serta berbagai jasa yang diberikan perbankan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan
serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sehingga
dapat di katakan bahwa perbankan nasional mempunyai fungsi dalam kehidupan ekonomi
nasional bangsa Indonesia sebagai ”financial intermediary”. Fungsi bank sebagai financial
intermediary maksudnyasebagai perantara menghimpun dan penyaluran dana, dalam hal ini
bank bertindak sebagai perantara atau penghubung antara nasabah yang satu dengan yang
lainnya jika keduanya melakukan transaksi.
Fungsi yang lebih spesifik antara lain bank sebagai Agent of Trust. Dasar utama dari
kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun
penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya
unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh
bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang
telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan
menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi
adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan
kepercayaannya, debitur akan mengelola dana pinjamannya dengan baik, debitur akan
mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat
baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.3
Lembaga perbankan adalah sebuah entitas yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa kepercayaan
(trust) masyarakat dimana kegiatan perbankan itu berada.4Kepercayaan masyarakat terhadap
industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri
perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan
adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta kelangsungan usaha
bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan
para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan
pelayanan jasa perbankan5. Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga
kelangsungan usaha bank tidak dapat dilanjutkan, bank tersebut menjadi bank gagal yang
berakibat dicabut izin usahanya. Oleh karena itu baik pemilik dan pengelola bank maupun
berbagai otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan atau pengawasan bank, harus bekerja
sama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.
3

h. 9.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan lain, Salemba Empat, Jakarta,

Hermansyah, “Merebaknya Kejahatan Perbankan: CerminLemahnyaPenegakanHukum”, Jurnal Hukum Bisnis,
Vol.24, April 2005, h. 3.
5 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam
Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal, 1996, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 48.
4
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Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan
kegiatan usahanya karena fungsi bank membutuhkan kepercayaan masyarakat, maka harus
diupayakan bahwa kepercayaan tersebut dapat selalu terjaga dan ditumbuh kembangkan dari
waktu ke waktu. Mengingat masyarakat menyimpan dananya pada bank tanpa menerima
jaminan apapun baik yang bersifat kebendaaan maupun jaminan perorangan, sehingga
kesediaan masyarakat untuk menyimpan tersebut semata-mata dilandasi kepercayaan bahwa
uangnya dapat kembali sewaktu-waktu atau pada waktunya sesuai dengan perjanjian ditambah
dengan bunga sebagai penghasilannya.
Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank
yaitu bank dikelola dengan manajemen yang profesional sehingga mampu menjaga tingkat
kesehatan bank sebaik mungkin dari waktu kewaktu, sehingga bank setiap saat selalu
dalam keadaan likuid dan solvent untuk mampu membayar kembali dana masyarakat yang
disimpan kepadanya apabila sewaktu-waktu ditagih. Direksi dan komisaris serta pegawai bank
mempunyai pengetahuan dan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan
teknis perbankan serta berintegritas tinggi yang dapat memberikan kepercayaan kepada
masyarakat bahwa simpanan masyarakat tidak disalah gunakan. Faktor lainnya adalah bank
dapat menjaga kerahasiaan simpanan (deposito, tabungan dan giro) dan identitas nasabah
yang menyimpan dananya pada bank tersebut.
Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berakibat fatal yang pada
gilirannya akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan. Ketidak stabilan
sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makro ekonomi, khususnya dikaitkan dengan
efektifnya transmisi kebijakan moneter. Berbagai ketentuan yang diatur dalam undang-undang
maupun dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK)
bertujuan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat dipertahankan, bahkan
ditingkatkan setinggi mungkin mengingat fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.
Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan
Nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk juga pihak yang tidak
memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan
(walk-in customer). Pengertian nasabah menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
(selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) menjelaskan bahwa nasabah merupakan
pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam Undang-Undang Perbankan nasabah terbagi dua
yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur.
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Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan, pengertian nasabah penyimpan
adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian
bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah yang memiliki kelebihan dana menyimpan
uangnya di bank dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito. Nasabah penyimpan
akan memperoleh balas jasa berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi
bank yang berdasarkan prinsip syariah. Nasabah menjadi pihak yang berpiutang (kreditur),
sedangkan bank menjadi pihak yang berhutang (debitur). Hubungan hukum antara bank
dengan nasabah penyimpan dana menempatkan bank sebagai peminjam dana milik masyarakat
(para penanam dana). Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan
bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah
penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang
ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk
perbankan lainnya.
Pengertian nasabah debitur, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perbankan,
adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah
yang bersangkutan. Nasabah peminjam dapat memperoleh pinjaman atau kredit dari bank jika
sedang kekurangan atau membutuhkan dana. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman
atau kredit dari bank umum, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut
beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus
bagi bank yang menggunakan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem
bagi hasil sesuai hukum Islam.6 Nasabah berkedudukan sebagai yang berhutang (debitur),
sedangkan bank berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang (kreditur). Hubungan hukum
antara bank dengan nasabah debitur menempatkan bank sebagai lembaga penyedia dana bagi
debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit kerja, kredit investasi, kredit usaha kecil, dll,
dan dasar hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah kontraktual. Dengan
berdasarkan pada kontrak yang dibuat oleh bank dan nasabah.
Walk-in-customer pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia
Nomor 10/1/PBI/ 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/
2006 Tentang Mediasi Perbankan (PBI Mediasi Perbankan), yaitu pihak yang tidak memiliki
rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan. Nasabah
berkedudukan sebagai pemberi amanat apabila nasabah menyerahkan dana atau surat berharga
untuk ditransfer kepada pihak lain atau menyerahkan surat berharga untuk ditagihkan kepada
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pihak lain ataupun melakukan penyetoran tunai untuk rekeningnya.7 Dalam hal ini bank
berkedudukan sebagai pihak yang harus melaksanakan amanat.
Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan jasa perbankan, berada pada dua sisi
yang dapat bergantian sesuai dengan sisi dimana nasabahberada. Dilihat pada sisi pengerahan
dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan maupun
pembeli surat berharga (obligasi atau commercial paper) maka pada saat itu nasabah
berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dalam pelayanan jasa perbankan
lainnya seperti dalam pelayanan bank garansi, penyewaan save deposit box, transfer uang,
dan pelayanan lainnya, nasabah mempunyai kedudukan yang berbeda pula.
Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual
antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, dengan tujuan agar bank
yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat
yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh penyimpannya. Demikian pula halnya dengan
hubungan antara bank dengan nasabah debitur mempunyai sifat sebagai hubungan kepercayaan.
Hal ini dikatakan demikian karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada debitur atas
kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut,
maka dengan demikian hubungan perjanjian kredit bukanlah sekedar hubungan kontraktual
biasa antara kreditur dan debitur, tetapi juga hubungan kepercayaan.8
Perlindungan terhadap nasabah memiliki kaitan yang erat dengan Arsitektur Perbankan
Indonesia (API). API adalah kerangka menyeluruh, meliputi arah, bentuk dan tatanan
industri perbankan Indonesia dalam jangka waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan, yang
berlandaskan pada visi dan tujuan mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan
efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai visi dan tujuan API, Bank Indonesia (BI)
memformulasikan 6 (enam) pilar utama sebagai sasaran yang ingin dicapai.
Terkait dengan perlindungan terhadap nasabah, pelaksanaan pilar API yang ke VI yaitu
mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan, dijabarkan dalam
program peningkatan perlindungan nasabah, dituangkan dalam empat aspek yang terkait satu
sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan
hak-hak nasabah. Empat aspek tersebut adalah: a) Penyusunan standar mekanisme pengaduan

S. SundariArie et al., 1995, Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah, Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, h. 17.
8 Sutan Remy Sjahdeni, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam
Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, h. 167-168.
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nasabah; b) Pembentukan lembaga mediasi perbankan; c) Penyusunan standar transparansi
informasi produk, dan d) Peningkatan edukasi untuk nasabah.
Program penyusunan mekanisme pengaduan nasabah di bank dan program pembentukan
lembaga mediasi independen ditujukan untuk mengatasi permasalahan antara nasabah dengan
bank yang saat ini sudah terjadi, sedangkan program penyusunan standar transparansi informasi
produk perbankan ditujukan sebagai sarana awal untuk mencegah timbulnya permasalahan
antara nasabah dengan bank. Khusus untuk program edukasi nasabah, pelaksanaannya
dirasakan perlu diperluas hingga mencakup mereka yang belum dan akan menjadi nasabah
bank agar pada saat pertama kali berhubungan dengan bank para calon nasabah tersebut sudah
memiliki informasi yang cukup mengenai kegiatan usaha serta produk dan jasa bank.
Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, mungkin saja
terjadi perselisihan yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa
antara nasabah dengan bank. Tidak adanya mekanisme standar dalam pengaduan nasabah
selama ini menyebabkan sengketa atau perselisihan yang berlarut- larut, antara lain dengan
ditujukannya keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan
pilar API yang ke VI Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 10/10/PBI/ 2008 Tentang
Perubahan Atas PBI Nomor 7/7/PBI/ 2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (PBI
PenyelesaianPengaduanNasabah).
Pengaduan adalah ungkapan ketidak puasan nasabah yang disebabkan oleh adanya
potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank.
Tujuan utama BI menerbitkan PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah yaitu untuk memelihara
dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan untuk menurunkan
publikasi negatif terhadap bank yang dapat menurunkan reputasi bank tersebut. Dalam
ketentuan tersebut BImewajibkan seluruh Bank untuk membentuk unit pengaduan nasabah
dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian
finansial pada sisi nasabah. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara penerimaan,
penanganan, dan pemantauan penyelesaian pengaduan, dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan. Standarisasi penyelesaian pengaduan nasabah ini merupakan salah satu bentuk
peningkatan perlindungan konsumen dalam rangka menjamin hak-hak konsumen dalam
berhubungan dengan bank.    
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa bank tidak diperbolehkan menolak pengaduan
nasabah baik lisan maupun tertulis. Bank wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka
waktu dua hari untuk pengaduan lisan, serta 20 hari kerja ditambah 20 hari kerja berikutnya
jika terdapat kondisi-kondisi yang tertentu dalam pengaduan tertulis.
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Keberadaan PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah diharapkan dapat membantu bank
dalam beberapa hal, antara lain dapat mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada
produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, penyimpangan kegiatan operasional pada
kantor-kantor bank tertentu yang mengakibatkan kerugian pada nasabah dan memperoleh
masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-aspek yang harus dibenahi untuk
mengurangi risiko operasional serta memperbaiki karakteristik produk untuk menyesuaikan
kebutuhan nasabah. Dalam perubahan PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah itu diatur bahwa
penyampaian laporan triwulanan penyelesaian pengaduan nasabah bagi bank umum yang
semula dilakukan manual, sekarang harus dilakukan secara on-line
Penyelesaian pengaduan nasabah secara internal oleh bank tidak selalu dapat memuaskan
nasabah. Ketidakpuasan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan
bank, yang apabila berlarut-larut dan tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi
bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak
nasabah. Oleh karena itu diperlukan alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan
antara nasabah dengan bank yang dapat dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat melalui
cara mediasi.9
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Perbankan oleh Bank
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
BI mengatur mediasi di bidang perbankan dengan menerbitkan PBI Mediasi Perbankan,
yang merupakan kelanjutan dari pengaturan tentang penyelesaian pengaduan nasabah
sebagaimana diatur dalam PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah. TerbitnyaPBI tentang
Mediasi Perbankan dilatarbelakangi oleh tujuan BI dalam membantu dan menjaga reputasi
bank sebagai lembaga intermediasi.Bila dalam penyelesaian sengketa antara bank dengan
nasabah tidak memuaskan nasabah dan dibiarkan,dikhawatirkan nasabah yang dirugikan
memuat pemberitaan di media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif. Opini
negatif publik terhadap operasional bank, sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah
nasabah bank tersebut atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan. Persepsi
negatif terhadap bank dapat menyebabkan reputasi bank menjadi buruk serta meningkatkan
risiko reputasi, yang pada gilirannya akan bank akan terpuruk.
PBI Mediasi Perbankan juga bertujuan untuk memfasilitasi sengketa antara bank dengan
nasabah kecil dan UMKM yang tidak mudah untuk mendapatkan akses hukum juga dana
untuk menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketa antara nasabah kecil dengan bank
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terkendala pada dana maka diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat yaitu melalui cara
penyelenggaraan mediasi perbankan, sehingga hak-hak nasabah terpenuhi.
Terbentuknya suatu lembaga mediasi perbankan adalah kebutuhan dunia perbankan
terhadap suatu lembaga penyelesaian sengketa bidang perbankan yang dapat menengahi
para pihak menghadapi suatu sengketa yang timbul dari kegiatan perbankan. Bank Indonesia
membentuk suatu lembaga berdasarkan PBI Mediasi Perbankan untuk menjadi mediator
yang netral dan efektif dalam menciptakan iklim perbankan yang sehat. Nasabah tidak dapat
secara bebas memilih penyelesaian sengketa dengan cara mediasi karena pihak internal bank
memiliki wewenang untuk menyelesaikan terlebih dahulu.
Mediasi merupakan cara atau sarana yang efektif bagi penyelesaian sengketa dibidang
perbankan antara nasabah dengan bank, karena kepentingan nasabah maupun reputasi bank
dapat dijaga demikian pula dengan kepentingan dan hak-hak nasabah sebagai konsumen
pengguna jasa bank.
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang
melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak kepada pihakpihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya.10 Mediasi merupakan salah satu cara
penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa
diluar pengadilan. Mediasi merupakan salah satu cara non-litigasi yang mempunyai keunggulan
kerahasiaan para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan
administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap
menjaga hubungan baik, hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.
Mediation is dispute resolution process which is frequently used in litigation to help the
parties reach settlement. It involves a neutral third party who acts as a mediator. Unlike a
judge, the mediator does not have the power to impose a result on the parties and cannot
determine the outcome of the dispute. Instead, the mediator helps the parties to negotiate an
agreed settlement by facilitating discussions between them. If the parties reach a deal at the
end of the mediation, they enter into a settlement agreement, which is binding on them and
enforceable as a contract.11 Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Mediasi adalah
proses penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam litigasi untuk membantu para pihak
mencapai penyelesaian .Halini melibatkan pihak ketiga yang netral yang bertindak sebagai
mediator. Tidak seperti hakim, mediator tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan hasil pada
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para pihak dan tidak dapat menentukan hasil dari sengketa. Sebaliknya, mediator membantu
para pihak untuk menegosiasikan penyelesaian yang disepakati dengan memfasilitasi diskusi
di antara mereka. Bila para pihak mencapai kesepakatan pada akhir mediasi, mereka masuk
ke dalam perjanjian penyelesaian, yang mengikat mereka dan berlaku sebagai kontrak.
Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan
penyelesaiannya kepada seorang mediator yang merupakan seseorang yang mengatur
pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang
adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya
oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.
Mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan merupakan
cara yang cepat, murah, sederhana dan mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang
terjadi antara nasabah dengan bank. Cepat maksudnya menangani sengketa dalam jangka
waktu maksimal 30 hari setelah penandatanganan perjanjian mediasi. Murah maksudnya
Nasabah tidak dikenakan biaya dalam melakukan proses Mediasi, sedangkan yang dimaksud
dengansederhana dan mudah yaitu proses dilakukan secara sederhana dengan syarat pengajuan
yang mudah. Selain itu, hasil mediasi yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank
dipandang merupakan bentuk penyelesaian permasalahan yang efektif karena kepentingan
nasabah maupun reputasi bank dapat dijaga.
Berdasarkan Pasal 4 PBI MediasiPerbankanmenerangkan tentang fungsi mediasi perbankan
yaitu membantu nasabah dan bank agar dapat mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam
rangka memperoleh kesepakatan. Tujuan diselenggarakannya mediasi perbankan ini adalah
untuk memaksa seluruh bank agar bersedia dan peduli dalam menyelesaikan seluruh sengketa
yang terjadi dengan nasabah yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat berpotensi meningkatkan
reputasi buruk bank.
Berdasarkan PBIMediasi Perbankan nasabah atau perwakilan nasabah dapat mengajukan
upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi ke Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan
Bank Indonesia apabila nasabah merasa tidak puas dengan hasil penyelesaian pengaduan
nasabah. BI menunjuk mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa. Mediator adalah
pihak yang tidak memihak dalam membentuk pelaksanaan mediasi. Mediator harus memenuhi
syarat sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau
hukum;tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian
sengketa; dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua
dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.
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Sengketa yang dapat diajukan yaitu sengketa keperdataan yang yang timbul dari transaksi
keuangan dan memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500.000.000,00. Nasabah
tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian imaterial. Pengajuan
penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian
pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah dan pelaksanaan proses mediasi sampai
dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari
kerja sejak nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi.
Sedangkan jangka waktu proses mediasi dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari kerja
berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.
Dari proses mediasi dihasilkan kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah
dengan bank ,kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani
oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank. Akta kesepakatan bersifat final dan mengikat
bagi nasabah dan bank.Yang dimaksud dengan bersifat final adalah sengketa tersebut
tidak dapat diajukan untuk dilakukan proses Mediasi ulang pada pelaksana fungsi mediasi
perbankan. Mengikat maksudnya adalah kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi
nasabah dan bank yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Bank wajib melaksanakan
hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dengan bank yang telah disepakati
dan dituangkan dalam akta kesepakatan. Dalam melaksanakan fungsi mediasi perbankan,BI
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.
Pengajuan penyelesaian sengketa disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan
Mediasi Perbankan, BI. Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan BI hanya terbatas pada
penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan
yang menjadi sengketa, penyediaan narasumber dan mengupayakan tercapainya pelaksanaan
mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang perbankan.
Selama pembentukan lembaga mediasi yang independen oleh asosiasi perbankan belum
terbentuk karena berbagai faktor, seperti faktor sumber daya manusia dan pendanaan,dll
sementara pelaksanaan fungsi mediasi perbankan olehBI.
Sejak Januari 2014 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan
mediasi perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk keperluan itu, OJK
sudah menerbitkan sejumlah peraturan dan surat edaran, namun tidak secara tegas mencabut
PBI yang mengatur masalah serupa sebelumnya. Walaupun demikian, POJK tidak mencabut
keberlakuan PBI selama ketentuan-ketentuan dalam PBI tidak bertentangan dengan POJK.
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya di sebut POJK Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan), peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan
adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank
Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan,
Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya
secara konvensional maupun secara syariah. Selanjutnya Konsumen adalah pihak-pihak yang
menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa
Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada
perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan
di sektor jasa keuangan.
Pasal 36 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan
menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen. Hal tersebut sudah terealisasi dibidang
perbankan. Terbukti dengan adanya unit kerja khusus yang menangani tentang pengaduan
nasabah dalam bank-bank di Indonesia.
Fasilitasi menurut POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 42
merupakan upaya mempertemukan konsumen atau nasabah dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan
atau bank untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh
kesepakatan penyelesaian. Peraturan tersebut juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan
pengaduan nasabah dan fasilitasi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam
perbankan maupun sektor jasa keuangan lainnya.
Hal-hal yang diatur didalam peraturan tersebut antara lain adalah bahwa Pelaku usaha
jasa keuangan atau pihak bank wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan
penyelesaian pengaduan bagi konsumen dan wajib diberitahukan kepada konsumen, bank
dilarang mengenakan biaya apapun kepada konsumen atas pengajuan pengaduan,dan wajib
melaporkan secara berkala adanya pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan
penyelesaian pengaduan Konsumen dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.Dalam hal ini
Kepala Eksekutif yang melakukan pengawasan atas kegiatan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 setiap tiga bulan.
Bank wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari
kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan, dalam hal terdapat kondisi tertentu, bank dapat
memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya. Dalam hal
tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen atau nasabah dapat melakukan
penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Konsumen atau nasabah
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dapat menyampaikan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan
konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Penyelesaian sengketa Perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
(LAPS)
Pengaduan nasabah yang tidak dapat diselesaikan oleh bank, maka nasabah dapat
mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian
sengketa di sektor perbankan. Selama lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor
perbankan akan dibentuk dengan demikian penyelesaian sengketa difasilitasi oleh OJK tanpa
pungutan biaya. Permohonan fasilitas penyelesaian sengketa diajukan secara tertulis kepada
OJK ditujukan kepada Anggota Dewan Komisioner OJK, Bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen, Direktorat Pelayanan Konsumen OJK, Gedung Radius Prawiro Lantai 2, Komplek
Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350.
Sehubungan dengan itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor
Jasa Keuangan (POJK LAPS di Sektor Jasa Keuangan). POJK ini dibuat sebagai bentuk
perlindungan terhadap konsumen sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Adapun latar belakang pembentukan
LAPS adalah seringnya tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa
Keuangan. Makadariitu diperlukan LAPS yang mampu menyelesaikan persengketaan dengan
cepat, murah, adil, dan efisien. OJK menetapkan kebijakan bahwa penyelesaian sengketa
di sektor perbankan diselesaikan melaluidua tahapan. Tahapan pertama bank menyelesaikan
pengaduan yang disampaikan oleh nasabah. Tahapan kedua, apabila tidak tercapai kesepakatan
dalam penyelesaian pengaduan tersebut, nasabah dan bank dapat menyelesaikan sengketanya
melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
Penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan dilakukan olehLAPS yaitu
lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sejalan dengan
karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis,
dan penuh inovasi, maka LAPS sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan
memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dengan hasil yang objektif, relevan, dan
adil. Penyelesaian sengketa melalui LAPS bersifat rahasia sehingga masing-masing pihak
yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa, dan tidak
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memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari kelambatan prosedural
dan adminstratif. 12
LAPS di sektor jasa keuangan mempunyai layanan penyelesaian sengketa berupa mediasi,
ajudikasi, dan arbitrase. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui LAPS di sektor
jasa keuangan yang ditunjuk oleh konsumen dan lembaga jasa keuangan untuk membantu
dalam mencapai kesepakatan. Ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui LAPS
di sektor jasa keuangan yang ditunjuk oleh konsumen dan lembaga jasa keuangan untuk
menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak dimaksud. Putusan ajudikasi
mengikat kepada lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen menyetujui putusan ajudikasi
meskipun lembaga jasa keuangan tidak menyetujuinya, maka lembaga jasa keuangan wajib
melaksanakan putusan ajudikasi. Namun apabila konsumen tidak menyetujui putusan ajudikasi
walaupun lembaga jasa keuangan menyetujuinya maka putusan tidak dapat dilaksanakan.
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa melalui LAPS di sektor jasa keuangan
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh konsumen dan
lembaga jasa keuangan.
Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian yang merupakan bentuk
tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih
menyerahkan sengketanya/ketidak fahamannya/ketidak sepakatannya dengan satu pihak lain
atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter/majelis) ahli yang profesional,
yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum
negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan
tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu
untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat.13
Penyelesaian sengketa melalui LAPS harus didahului adanya perjanjian antara konsumen
dan lembaga jasa keuangan yang menyepakati bahwa apabila sengketa tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui lembaga
alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Apabila permohonan penyelesaian
sengketa ditolak LAPS harus memberikan alasan tertulis penolakan atas permohonan
penyelesaian sengketa dari nasabah dan atau dari perbankan.
OJK menetapkan kebijakan bahwa apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui
lembaga LAPS, maka lembaga yang digunakan adalah lembaga yang dimuat dalam Daftar
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang ditetapkan OJK.
Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
13 Priyatna Abdurrasyid, 2002, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, h.56.
12
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Berdasarkan ketentuan Pasal 10 POJK LAPS di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa
LAPS dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masingmasing sektor jasa keuangan serta LAPS bagi sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan,
dan pergadaian wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015. Apabila LAPS
belum terbentuk menurut Pasal 11 POJK LAPS di Sektor Jasa Keuangan maka konsumen
dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa kepada OJK dan fasilitasi
penyelesaian sengketa akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK yang
mengatur mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Pembentukan LAPS di sektor Perbankan dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasikan
oleh asosiasi di sektor Perbankan, pendirian lembaga ini merupakan tindak lanjut POJK tentang
LAPS di Sektor Jasa Keuangan. LAPS Perbankan Indonesia didirikan oleh Perhimpunan
Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank
Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda),
Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional
Indonesia (Perbina). Perbanas bertindak sebagai koordinator. LAPS perbankan Indonesia
mulai beroperasi pada Januari tahun 2016 bersama LAPS di sub sektor keuangan lainnya.
Perbankan wajib menjadi anggota LAPS, membayar iuran dan melaksanakan putusan
LAPS. Sengketa yang dapat diselesaikan oleh LAPS di sektor perbankan adalah perselisihan
yang berkaitan dengan kegiatan penempatan dana oleh nasabah pada bank dan/atau
pemanfaatan pelayanan dan/atau produk bank.
Penyelesaian sengketa LAPS Perbankan Indonesia dilakukan oleh orang-orang yang
memang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa sehingga dapat menghasilkan putusan
yang objektif dan relevan. Perbankan sebagai salah satu lembaga jasa keuangan merupakan
pendiri, anggota, dan juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi LAPS, diwajibkan
untuk menerapkan prinsip independen dan prinsip keadilan. Mediator harus benar-benar
bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak yang
bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian. Begitu juga denganajudikator dan
arbiter, mereka tidak mengambil putusan berdasarkan pada informasi yang tidak diketahui
para pihak, selain itu ajudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap
putusannya. Dalam hal ajudikator atau arbiter memiliki infomasi dari pihak luar para pihak
yang bersengketa dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan putusan,
maka ajudikator atau arbiter harus menyampaikan informasi tersebut kepada para pihak.
Keputusan LAPS ini berlaku final bagi perbankan, sedangkan bagi nasabah, tidak bersifat
final. Bila nasabah merasa tidak puas dengan keputusan LAPS sektor perbankan, maka nasabah
tersebut bisa melanjutkan sengketa ke ranah peradilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK
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Penyelesaian Sengketa Perbankan yang melanggar peraturan OJK ini akan dikenakan sanksi
administratif antara lain: peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.
LAPS Perbankan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan
bank dengan prinsipindependensi dan keadilan yang mengedepankan hak nasabah melalui
penyelesaian yang adil. Selain itu harus selalu bertindak profesional dalam menyelesaikan
sengketa dengan nasabah perbankan melalui penyediaan mediator, ajudikator dan arbiter yang
memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa. Terkait dengan itu untuk penegakan
hukum dalam penyelesaian sengketa sebaiknya dalam proses penyelesaian sengketa melalui
LAPS melibatkan pihak yang bersifat netral dalam arti pihak yang tidak mempunyai
kepentingan, dari pihak akademisi misalnya, namun tentunya yang sudah bersertifikat sebagai
mediator, ajudikator dan arbiter. Dikhawatirkan apabila hanya dari pihak asosiasi perbankan
akan lebih memihak pihak perbankan, dengan demikian prinsip independensi dan keadilan
tidak tercapai, nasabah yang dirugikan tidak terlindungi.
Mengingat perbankan adalah lembaga kepercayaan, maka reputasinya harus selalu
dijaga, sebab apabila nasabah perbankan hak-haknya tidak terlindungi akan menyebabkan
lunturnya kepercayaan masyarakat dan nasabah pada perbankan yang pada gilirannya akan
terjadi penarikan dana oleh nasabahnya secara besar-besaran, bila hal ini terjadi sesehat
apapun bank maka akan menimbulkan tekanan di sektor keuangan, ketidak stabilan sektor
keuangan akan berdampak pada kondisi makro ekonomi. Sebagai lembaga kepercayaan bank
memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Perbankan
diibaratkan sebagai jiwanya perekomian yang dapat menjadi indikator bila banknya hancur
maka perekonomian akan hancur.

Kesimpulan
Bank dalam melaksanakan fungsinya membutuhkan kepercayaan masyarakat dan
nasabah, sehingga harus diupayakan kepercayaan tersebut dapat selalu terjaga dan ditumbuh
kembangkan. Interaksi yang intensif antara nasabah dengan bank bisa saja menimbulkan friksi
yang ditunjukkan dengan pengaduan nasabah, secara internal bank harus segera menyelesaikan
pengaduan nasabah tersebut, apabila bank tidak dapat menyelesaikannya maka berpotensi
menjadi sengketa. Sengketa tersebut dapat diajukan melalui Mediasi perbankan yang difasilitasi
oleh BI dan OJK. Mediasi perbankan dimaksudkan untuk membantu menjaga reputasi bank
sebagai lembaga intermediasi memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada nasabah,
khususnya bagi nasabah kecil dalam hal pengaduan yang mereka ajukan kepada bank tidak

132

JHAPER: Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016: 115–133

mendapatkan hasil penyelesaian yang memuaskan. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi
perbankan dilakukan secara sederhana, murah, cepat dan efisien.
Setelah terbentuknya LAPS, berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila terjadi sengketa antara bank dengan nasabah
yang dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor perbankan, LAPS mempunyai layanan penyelesaian
sengketa berupa mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Pembentukan LAPS di sektor Perbankan
dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor Perbankan dan bank
wajib melaksanakan putusan LAPS, perbankan yang melanggar peraturan OJK ini akan di
kenakan sanksi administratif.

Saran
Dalam menerapkan prinsip keadilan, dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah
perbankan melalui penyediaan mediator, ajudikator dan arbiter yang memiliki kompetensi
untuk menyelesaikan sengketa. Untuk itu sebaiknya dalam proses penyelesaian sengketa
melalui LAPS melibatkan pihak yang bersifat netral yang tidak mempunyai kepentingan,yaitu
dengan melibatkan pihak akademisi yang sudah bersertifikat sebagai mediator, ajudikator
dan arbiter.
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