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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik 

perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. 

Para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk 

usaha yang bervariasi dan menjalankan usaha yang bervariasi pula. Hal ini 

sebagaimana diuangkapkan oleh Sri Redjeki Hartono, yang menyatakan bahwa 

kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku 

ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas perorangan dan intitusi yang bertujuan 

komersial dengan istilah badan usaha atau korporasi. Kegiatan ekonomi 

dilaksanakan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan 

dimaksud dapat meliputi baik dalam bentuk produksi (barang dan jasa), 

perdagangan (barang atau jasa), maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional 

maupun internasional.1  

Menurut Sri Redjeki Hartono, dalam kondisi positif para pelaku ekonomi 

pada umumnya dapat mengembangkan diri sesuai dengan perencanaan internal 

masing-masing institusi. Pengembangan tersebut dapat tercapai dengan sangat 

baik dan sehat apabila kondisi lingkungan juga memberikan dukungan, misalnya 

																																																								
1  Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis, Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 1. 
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suasana politik dan keamanan yang kondusif, kepastian hukum dan tersedianya 

faktor pendukung lain. Sebaliknya, dalam kondisi yang buruk, pengembangan diri 

para pelaku ekonomi menjadi terhambat bahkan mungkin terhalang sama sekali.2  

Berbagai faktor eksternal juga sangat mempengaruhi perilaku pelaku 

ekonomi yang secara komprehensif mempengaruhi badan usaha dan korporasi 

yang bersangkutan. Lingkungan bisnis atau usaha yang sangat memberi pengaruh 

terhadap perilaku badan-badan usaha dalam rangka mengembangkan perusahaan, 

antara lain adalah:3 

a. faktor politik dan keamanan, yang memungkinkan kegiatan usaha dapat 

berjalan dengan aman, 

b. faktor hukum atau regulasi, yang menjamin legalitas dan kepastian dalam 

kelangsungan hidup perusahaan serta menjamin kemampuan berusaha, 

c. Ekonomi internasional dan ekonomi nasional, merupakan barometer terhadap 

produktivitas perusahaan, yang secara langsung atau tidak memberi manfaat 

pada masyarakat atau pelanggan. 

 

Tujuan atau sering disamakan dengan cita-cita bangsa Indonesia adalah 

membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara definitif, 

tujuan negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD NRI 1945”), yaitu 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

																																																								
2  Id., hlm 3. 
3  Id. 
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kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan 

ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial.4  

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut di atas, menurut Rochmat 

Soemitro, diperlukan pembangunan ekonomi yang ditujukan guna mencapai 

masyarakat adil dan makmur, serta material dan spiritual yang merata untuk 

mencapai suatu masyarakat yang bebas dari penindasan, bebas dari kemiskinan, 

bebas dari penghisapan dan bebas dari penjajahan. Lebih lanjut, Rochmat 

Soemitro mengatakan bahwa ekonomi Indonesia mempunyai dua sifat, yaitu sifat 

nasional dan sifat demokratis. Sifat nasional tercermin dari kata-kata “anti 

kolonial dan anti imprialis” dalam Mukaddimah UUD NRI 1945. Sifat demokratis 

ekonomi tercermin dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 5 , dengan norma-norma 

konstitusional sebagai berikut: 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

																																																								
4  Id., hlm. 7. 
5  Id., hlm 8. 
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berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  

 

Dalam Pasal 33 selanjutnya dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.6 

Pasal 33 UUD NRI 1945 dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD NRI 

1945 dan dilengkapi dengan Pasal 23 7 , Pasal 27 ayat 2 8 , Pasal 34 9 , serta 

penjelasan Pasal 210 UUD NRI 1945 yang pada dasarnya berkaitan dengan ciri-

ciri demokrasi ekonomi, yang dibedakan ke dalam dua bagian besar yaitu ciri 

positif dan ciri negatif demokrasi ekonomi. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai 
																																																								
6  Pasal 33 ayat (5) UUD NRI 1945. 
7  Pasal 23 UUD NRI 1945 berbunyi: 

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan 
negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka 
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh 
Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.  

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.  

8  Pasal 27 UUD NRI 1945 berbunyi: 
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan peng- hidupan yang layak bagi 

kemanusiaan.  
9  Pasal 34 UUD NRI 1945 berbunyi: 

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.  
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.  
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.  

10  Penjelasan Pasal 2 UUD NRI 1945 berbunyi:  
 Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai 

wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai 
penjelmaan rakyat.  

 Yang disebut “golongan-golongan” ialah badan- badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan 
lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung 
dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingat akan 
adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi.  
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berikut:11 

1). Ciri Positif 

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas 

kekeluargaan 

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara 

c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat 

d. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakat 

lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya 

ada pada lembaga perwakilan rakyat 

e. Perekonomian daerah dikembangkan secara sesuai dan seimbang dalam 

satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi 

dan peran serta daerah secara optimal 

f. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang 

dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan 

g. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan masyarakat 

h. Potensi, inisiatif, dan daya kreatif setiap warga negara dikembangkan 

sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum 

																																																								
11  Amir Machmud, Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. 

30. 
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2). Ciri Negatif 

a. Kebebasan yang sebebas-bebasnya (free fight liberalism) 

b. Mendahulukan kepentingan umum dengan mengabaikan kepentingan 

individu (etatisme) 

c. Monopoli  

 

Sebagaimana diungkapkan Muhamad Erwin, kata-kata dalam Pasal 33 

UUD NRI 1945 “dikuasai negara, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional”, hasilnya dapat diproyeksikan dimana kepentingan rakyat 

harus menjadi prioritas yang menandakan adanya kesempatan bagi para investor 

untuk berusaha di Indonesia haruslah memberikan manfaat yang lebih besar bagi 

rakyat Indonesia, bukan sebaliknya rakyat yang memuja kehadiran para investor, 

sekalipun ada keuntungan yang dapat mereka peroleh dan yang didapatkan.12 

Namun utamanya, secara tegas haruslah dinyatakan bahwasanya Indonesia 

dalam rupa pelaksana negara, tetap memiliki kuasa dan kedaulatan yang 

independen tanpa kekangan atau ancaman dari para investor, dan bahkan wajib 

memberikan jaminan hukum bagi hukum negaranya sendiri. Sekalipun dalam 

beberapa kepentingan tertentu, hal ini sudah didistribusikan bagi para investor itu, 

itu hanyalah bentuk bagian (sebagian), sedangkan seluruh bagian lainnya tetap 

																																																								
12  Muhamad Erwin, Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia 

(dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 432-433. 
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menjadi kewenangan negara.13 

Sonny Keraf memandang bahwa pembangunan Indonesia bertujuan untuk 

mencapai masyarakat adil dan makmur tapi dalam kenyataannya sering terjadi 

berbagai gejolak karena kesenjangan sosial yang besar dalam masyarakat. Sonny 

Keraf menghubungkan langsung dengan dunia usaha, menurutnya situasi ini 

kurang menguntungkan bagi dunia usaha, bahkan kurang mendukung 

perkembangan bisnis yang sehat.14  

Aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah dalam 

berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah 

satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi. Secara 

harafiah, kata “bisnis” berasal dari istilah Inggris, “business” yang berarti 

kegiatan usaha.15 

Keuangan merupakan bagian dari bisnis. Keuangan merupakan ilmu dan 

seni dalam mengelola uang, yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan 

setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan 

instrumen yang terlibat dalam transfer uang, di antara individu maupun antara 

bisnis dan pemerintah.16  

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian keuangan sebagai 

																																																								
13  Id. 
14  Neni Sri Imaniyati, supra note no. 1, hlm. 9. 
15  Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 1. 
16  Ridwan S. Sundjaja & Inge Barlian, Manajemen Keuangan, Literata Lintas Media, Jakarta, 

2003, hlm. 43. 
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berikut:17 

“1. seluk beluk uang, urusan uang, 2. Keadaan uang”.  

Industri jasa keuangan berkembang menjadi lebih kompleks dan dinamis 

di era globalisasi mengikuti arus perdagangan barang dan jasa. Sektor jasa 

keuangan menjadi lebih rentan terhadap goncangan-goncangan dan instabilitas 

yang terjadi di suatu kawasan dengan cepat menjalar ke penjuru lainnya. Otoritas 

yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan dituntut lebih antisipatif menangani 

sektor jasa keuangan yang makin fragile dan kompleks18 dan tentunya bertujuan 

untuk menghindari dan menyelesaikan sengketa yang terjadi.  

Lembaga jasa keuangan di Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan 

kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. 19  Lembaga jasa keuangan 

lainnya adalah pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor 

Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang 

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi 

penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pegadaian, 

penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan 

sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta 

																																																								
17  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 1513. 
18  Jonker Sihombing, Otoritas Jasa Keuangan: Konsep, Regulasi & Implementasi, Universitas 

Pelita Harapan, Jakarta, 2012, hlm. 1. 
19  Indonesia, Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 1 

angka 4. 
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lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.20  

Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan terdiri dari: 

1). Bank Umum 

Secara umum bank-bank di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan 

fungsinya yaitu bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank 

tabungan, bank koperasi dan bank perkreditan rakyat, namun sejak 

diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

maka penggolongan bank berdasarkan fungsinya tidak lagi dapat dipisahkan 

karena semua jenis bank tersebut pada dasarnya telah melakukan kegiatan 

sebagaimana halnya ciri-ciri bank umum antara lain misalnya pendanaan 

bank dan pengalokasiannya lebih bersifat jangka waktu pendek.21 

Dalam konstalasi perbankan Indonesia saat ini, kepemilikan bank 

dapat dibedakan: Bank Pemerintah (Bank BUMN), Bank Swasta Nasional, 

Bank Pembangunan Daerah (milik Pemerintah Daerah), Bank Asing.22  

Kegiatan Bank Umum antara lain terdiri dari: 

a. Menghimpun dana (funding) 

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari 

																																																								
20  Id., Pasal 1 angka 10. 
21  Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 27. 
22  Id., hlm. 28. 
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masyarakat dengan imbalan berupa bunga simpanan. Secara umum, 

jenis simpanan yang ditawarkan di bank adalah giro, tabungan, 

simpanan deposito dan sertifikat deposito.23 

b. Menyalurkan Dana atau Kredit (Lending) 

Kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti kepercayaan.24 

Menurut Hasibuan sebagaimana diuraikan Tri Hendro dan Conny 

Tjandra Rahardja, kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus 

dibayar kembali beserta bunganya oleh peminjam sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan menurut Rivai, kredit 

adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau 

pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah 

atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada 

pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.25 

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia mendefinisikan kredit 

sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga.26 

																																																								
23  Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia, 

UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hlm. 125. 
24  Id, hlm. 127. 
25  Id. 
26  Indonesia, Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU 

Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 11. 
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c. Memberikan jasa-jasa lain; 

Layanan penunjang yang ditawarkan bank umum di Indonesia adalah 

pengiriman uang (transfer), kliring (clearing), inkaso (collection), 

kotak penyimpanan (safe deposit box), kartu kredit (credit card), bank 

notes, garansi bank (bank guarantee), bank draft, Letter of Credit 

(L/C), cek pelawat (travellers cheque), menerima setoran-setoran, 

melayani pembayaran-pembayaran dan lain sebagainya.27 

 

2).   Bank Perkreditan Rakyat 

Usaha BPR yang diperbolehkan menurut undang-undang meliputi 

hal-hal sebagai berikut:28 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; 

b. Memberikan kredit; 

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil; 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, 

deposito dan atau tabungan pada bank lain. 

 

Kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan BPR antara 

lain:29 

a. Menerima simpanan dalam bentuk giro; 

b. Melakukan penyertaan modal; 
																																																								
27  Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, supra note no. 23, hlm. 130. 
28  Dahlan Siamat, supra note no. 21, hlm. 30. 
29  Id., hlm. 30. 
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c. Melakukan usaha perasuransian; 

d. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebut di 

atas. 

 

3). Perusahaan Efek 

Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi 

Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. 

 

4). Penasihat Investasi 

Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan 

atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.  

 

5). Bank Kustodian 

Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang 

berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, 

dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang 

rekening yang menjadi nasabahnya.  

 

6). Dana Pensiun 

Dana Pensiun terdiri dari: 30 

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja, adalah Dana Pensiun yang dibentuk 

																																																								
30  www.ojk.go.id, diunduh tanggal 7 Juli 2017, jam 16.00. 
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oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku 

pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti 

atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau 

seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan 

kewajiban terhadap Pemberi Kerja. 

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, adalah Dana Pensiun yang 

dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk 

menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, 

baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana 

Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi 

jiwa yang bersangkutan. 

c. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan, adalah Dana Pensiun 

Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, 

dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus 

yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. 

 

Tujuan Lembaga Pengelola Dana Pensiun penyelenggaraan dana 

pensiun31 adalah: 

																																																								
31  Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun 

antara lain: 
a. Pensiun normal 

Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa 
pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di 
Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. 

b. Pensiun dipercepat 
Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya 
pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. 
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a. mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan 

melakukan berbagai kegiatan investasi; 

b. turut membantu dan mendukung program pemerintah. 

 

7).  Perusahaan Asuransi 

Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung 

mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. 

Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar 

tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu 

atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin 

besar risiko, semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.32 

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana 

disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihakm 

jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Jika 

dalam masa pertanggungan terjadi risikom pihak asuransi akan membayar 

																																																																																																																																																								
c. Pensiun ditunda 

Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun 
sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut 
karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia 
pensiun tercapai. 

d. Pensiun cacat 
Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami 
kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk diperkerjakan. Pembayaran 
pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dimana masa 
kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. 

32  Id., hlm 259.  
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sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama 

sebelumnya.33 

Asuransi mempunyai objek yang diasuransikan. Objek itu adalah 

suatu benda yang dipertanggungkan jika terjadi suatu risiko terhadap 

benda itu. Objek Asuransi dapat berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, 

kesehatan manusia maupun tanggung jawab hukum. Selain itu, objek 

asuransi dapat juga berupa semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, 

rusak, rugi dan/atau berkurang nilainya.34 

Untuk mengelola objek asuransi dan memberikan jasa asuransi 

maka muncullah usaha perasuransian. Usaha perasuransian adalah suatu 

mekanisme dalam lingkup bisnis yang memberikan perlindungan pada 

tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Jika risiko tersebut 

terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan penggantian ini sangat 

dibutuhkan dalam dunia perdagangan terutama perdagangan yang 

mengandung risiko tinggi. Pada skala rumah tangga, asuransi juga 

dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan keuangan yang akan dihadapi 

apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi risiko cacat atau 

meninggal.35 

Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan 

pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh 

																																																								
33  Id. 
34  Ari W.B. Raharjo & Tety Elida, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia, 

Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015, hlm. 113. 
35  Id. 
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perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 36 

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan 

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena 

terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 

b. memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya 

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan 

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 

 

8).  Lembaga Pembiayaan37  

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 

Lembaga Pembiayaan meliputi: 

a. Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan 

untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan 

Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. 

Perusahaan Pembiayaan terdiri dari: 

i. Sewa Guna Usaha 

Perusahaan sewa guna di Indonesia lebih dikenal 

dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna 

																																																								
36  www.ojk.go.id,  diunduh tanggal 7 Juli 2017, jam 16.10. 
37  www.ojk.go.id, diunduh tanggal 7 Juli 2017, jam 16.30. 
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usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan 

barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. 

Pembiayaan di sini maksud jika seorang nasabah 

membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor 

atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat 

diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat 

membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati kedua belah pihak.38 

Perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh atau 

badan usaha yang berdiri sendiri. Keterbatasan usaha leasing 

adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh 

bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk 

uang. Oleh karena itu, perusahaan leasing harus pandai-pandai 

dalam memberikan atau memilih sasarannya jangan sampai 

bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga 

keuangan bank.39 

 

ii. Anjak Piutang40 

Dalam pengelolaan suatu perusahaan terdapat beragam 

kegiatan usaha, mulai dari kegiatan pokok (utama) sampai 

dengan kegiatan tambahan. Yang menjadi masalah adalah jika 
																																																								
38  Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm. 240. 
39  Id. 
40  Id., hlm. 268-271. 
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kegiatan pokok mengalami hambatan, maka hal ini akan 

menyebabkan kehidupan perusahaan tercanam. Kegiatan 

pokok merupakan tulang punggung kegiatan perusahaan 

dalam memperoleh keutungan. Terancamnya kegiatan pokok 

tersebut akan mengakibatkan terancam pula keuntungan yang 

akan diperoleh dan pada akhirnya akan membahayakan 

kehidupan perusahaan yang bersangkutan. Untuk menghadapi 

hambatan tersebut pihak manajemen perlu melakuan berbagai 

tindakan penyelamatan sehingga perusahaan tidak mengalami 

kerugian yang lebih besar. 

Hambatan-hambatan yang dialami oleh suatu 

perusahaan dapat berupa kesulitan melakukan penjualan, 

kesulitan melakukan penagihan piutang, kondisi administrasi 

kredit yang semrawut ataupun teknologi yang digunakan 

sudah ketinggalan jaman, kemudian hambatan atau ancaman 

tersebut dapat datang dari dalam perusahaan maupun dari luar 

perusahaan. 

Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perdagangan atau penjualan, hambatan utama yang dapat 

menjadi ancaman adalah banyaknya penjualan kredit yang 

tidak dapat tertagih alias macet. Banyaknya kredit yang macet 

akan mengakibatkan terganggunya perputaran barang dan 
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perputaran keuangan, apalagi jika sampai kredit tersebut tidak 

mampu lagi dibayar oleh nasabahnya. 

Apabila masalah piutang macet ini tidak dapat segera 

ditanggulangi secara serius, bukan tidak mungkin kerugian 

yang lebih besar tidak dapat dihindari lagi. Untuk melakukan 

penagihan piutang yang macet diperlukan biaya maupun 

tenaga yang harus dikorbankan. 

Untuk menanggulangi masalah piutang macet dan 

administrasi kredit yang semrawut dapat diserahkan kepada 

perusahaan yang sanggup untuk melakukannya. Adalah 

perusahaan anjak piutang yang memang kegiatan utamanya 

adalah bergerak di bidang penagihan piutang. Perusahaan 

anjak piutang dapat mengambil alih pengelolaan piutang baik 

dengan cara dikelola atau dengan cara dibeli serta dapat pula 

melakukan pengelolaan administrasi piutang suatu 

perusahaan. Jadi bagi perusahaan yang sedang mengalami 

kesulitan seperti di atas dapat menyerahkan  seluruh 

persoalannya kepada perusahaan anjak piutang dengan 

imbalan fee dan biaya-biaya lainnya yang disepakati bersama.  

Perusahaan anjak piutang melakukan kegiatan 

pembiayaan baik secara pembelian, pengolahan atau 

pengambilalihan piutang suatu perusahaan. Kemudian dalam 
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menjalankan kegiatannya, perusahaan anjak piutang terdiri 

dari beberapa jenis. Jenis-jenis ini dilihat dari kemampuan dan 

keragaman dari produk yang ditawarkannya kepada 

masyarakat. 

 

iii. Pembiayaan Konsumen 

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia 

dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya 

Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga 

Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut 

merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan 

pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di 

Indonesia.41 

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya 

berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan 

pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam 

bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan 

perundang-undangan yang bersifat publik administratif. 

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti berpendapat 

																																																								
41  Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 98. 
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bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis 

pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik 

perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah 

sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi 

perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber 

hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.42 

 

iv. Kartu Kredit43 

Dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat 

digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang 

paling tradisionil sampai dengan yang modern. Pada awal 

mula sebelum dikenalnya uang sebagai alat pembayaran setiap 

transaksi dilakukan melalui cara pertukaran, baik antara 

barang dengan barang atau barang dengan jasa atau jasa 

dengan jasa. Transaksi pada waktu ini dikenal dengan nama 

sistem barter. 

Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan cara yang 

paling efisien dan efektif untuk melakukan transaksi yaitu 

dengan menggunakan “uang”. Dewasa ini penggunaan uang 

sebagai alat untuk melakukan pembayaran sudah dikenal luas 

dan penggunaan uang sebagai sarana pembayaran sudah 

																																																								
42  Id. 
43  Kasmir, supra note no. 38, hlm. 298-300. 
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merupakan kebutuhan pokok hampir di setiap kegiatan 

masyarakat. 

Namun dalam perjalanannya penggunaan uang 

mengalami berbagai hambatan tertentu. Jika penggunaan 

dalam jumlah besar hambatannya adalah resiko membawa 

uang tunai sangat besar. Resiko yang timbul dan harus 

dihadapi adalah seperti resiko kehilangan, pemalsuan atau 

terkena perampokan. Akibatnya kegiatan penggunaan uang 

tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang 

penggunaannya. 

Kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan nama 

kartu kredit atau uang plastik mampu menggantikan fungsi 

uang sebagai alat pembayaran. Di samping itu kartu plastik ini 

dapat pula digunakan untuk berbagai keperluan sehingga 

kegunaanya menjadi multi fungsi. Resiko seperti di atas 

sedikit banyak dapat dieliminasi dengan penggunaan kartu 

plastik ini, penggunaan kartu kredit dirasakan lebih aman dan 

praktis untuk segala keperluan seperti untuk berpergian, 

apalagi kartu kredit dewasa ini sudah dapat dipergunakan 

untuk segala kegiatan secara internasional seperti visa card 

dan master card.  
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Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh 

bank atau lembaga non bank. Kartu plastik diberikan kepada 

nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di 

berbagai tempat seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, 

restoran, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya. Di 

samping itu dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai 

tempat seperti di ATM (Automated Teller Machine). ATM 

biasanya tersebar di tempat yang strategis seperti di pusat 

perbelanjaan, hiburan dan perkantoran. 

Penggunaan kartu plastik di Indonesia masih relatif 

baru yaitu sekitar tahun delapan puluhan.  Keluarnya 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 

Tanggal 20 Desember telah mengubah peta pembayaran kartu 

plastik semakin luas. Berdasarkan surat keputusan tersebut 

bisnis kartu plastik digolongkan sebagai kelompok usaha jasa 

pembiayaan. 

 

 

b. Perusahaan Modal Ventura, yang merupakan badan usaha yang 

melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu 

perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee 

Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan 
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saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau 

pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dalam 

melakukan suatu kegiatan investasi tidak semua investasi dapat 

dilakukan dengan mudah, karena hampir semua investasi 

mengandung suatu risiko kerugian. Bagi investasi yang mempunyai 

risiko rendah hampir semua investor ingin melakukannya. Akan 

tetapi, jika investasi tersebut memiliki risiko tinggi, maka tidak 

mudah untuk mencari investor yang mau melakukannya. 44 

Perusahaan modal ventura yang berani melakukan investasi di mana 

investasi tersebut mengandung suatu risiko tinggi. Keputusan ini 

dibuat dengan berbagai pertimbangan tentunya dan hal ini sesuai 

pula dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan modal 

ventura, yaitu melakukan penanaman modal dalam suatu usaha 

yang mengandung risiko tinggi.45 

Kegiatan investasi yang dibiayai oleh modal ventura biasanya 

dalam jangka waktu panjang dan memiliki risiko tinggi, seperti 

membentuk atau pengembangan usaha baru di bidang tertentu. 

Meskipun risiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura 

mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan 

modalnya berupa capital gain atau dividen. Perusahaan yang 

																																																								
44  Id., hlm. 278. 
45  Id. 
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pembiayaannya dari modal ventura disebut Perusahaan Pasangan 

Usaha (PPU) atau investee company.  

  

c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, merupakan badan usaha yang 

didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana pada proyek infrastruktur. 

 

9). Perusahaan Gadai46 

Pegadaian merupakan lembaga yang menyalurkan pinjaman 

dengan pengikatan cara gadai yang telah dikenal sejak pemerintah Hindia 

Belanda. Tugas pokok Perum Pegadaian ini adalah untuk menjembatani 

kebutuhan dana masyarakat dengan memberi uang pinjaman berdasarkan 

hukum gadai. Tugas tersebut untuk membantu masyarakat agar tidak 

terjerat dalam praktik  lintah darat, ijon atau pelepas uang lainnya (money 

lender).   

 

10). Perusahaan Penjaminan 

Perusahaan Penjaminan didirikan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 486/KMK.017/1996 Tanggal 30 Juli 1996. Bidang 

usaha perusahaan penjaminan adalah melakukan kegiatan dalam bentuk 

pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban 

																																																								
46  Dahlan Siamat, supra note no. 21, hlm. 55. 
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keuangan terjamin, apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban 

perikatannya kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi kredit, 

sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan  

 

Sengketa yang melibatkan lembaga keuangan dapat disebabkan oleh 

berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan 

antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat pula disebabkan oleh 

adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat 

untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak karena setiap pihak akan 

berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya sehingga potensi 

terjadinya sengketa menjadi besar.47 

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu 

perbedaan dan pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana sengketa 

perdata, dalam sengketa bisnispun pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa 

diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa 

yang dikehendaki, apakah melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar 

pengadilan (non litigasi), sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan 

perundang-undangan.48 

Dalam lingkup lembaga jasa keuangan, yang dimaksud dengan sengketa 

adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam 

kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan/atau 
																																																								
47  Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, 

Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase), Visi Media, Jakarta, 2011, hlm. 1-2. 
48  Bambang Sutiyoso, supra note no. 15, hlm. 3. 



 27 

pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui 

proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan.49 

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 dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan.50  

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. 

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar 

pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum 

acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu 

sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang 

dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas 

suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, 

diantaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.51 

Sebagaimana dipaparkan dalam Disertasi Puguh Aji Hari Setiawan52 yang 

																																																								
49  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 13. 
50  Id., Pasal 1 angka 11. 
51  Jimmy Joses Sembiring, supra note no. 47, hlm. 2. 
52  Puguh Aji Hari Setiawan, Arbitrase Sebagai Sarana Mengukuhkan Budaya Hukum 

Musyawarah Mufakat Dalam Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, tidak 
dipublikasikan, Disertasi Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan, disimpan di 
Perpustakan Universitas Pelita Harapan, 2017, hlm. 22. 
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mengutip Susanti Adi Nugroho dalam buku Mediasi Sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, proses penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan 

dinilai memiliki beberapa kelemahan yang dapat dirangkum sebagai berikut: 

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dinilai pada umumnya berjalan 

lambat. Proses pemeriksaan berlangsung sangat formal dan teknis. Di 

samping itu, banyaknya perkara yang masuk pengadilan menambah beban 

pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut;   

2. Biaya perkara yang mahal, apalagi bila dikaitkan dengan lamanya 

penyelesaian sengketa, serta apabila perkara tersebut menggunakan jasa 

advokat. Semakin lama penyelesaian perkara, akan semakin besar biaya 

yang harus dikeluarkan. Pihak yang berperkara di pengadilan juga harus 

mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran; 

3. Peradilan tidak tanggap dan kurang responsif dalam menyelesaikan perkara. 

Pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan 

serta kebutuhan para pihak yang berperkara. Masyarakat menganggap 

pengadilan sering tidak berlaku secara adil; 

4. Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah dan tidak dapat 

menyelesaikan masalah secara memuaskan para pihak. Hal tersebut 

disebabkan dalam suatu putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah. 

Perasaan tersebut tidak memberikan kedamaian bagi salah satu pihak, 

melainkan akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian. 

Di samping itu, ada putusan pengadilan yang membingungkan dan tidak 
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memberikan kepastian hukum serta sulit diprediksi; 

5. Dalam menangani perkara di pengadilan, kemampuan hakim umumnya 

bersifat generalis. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang 

sangat terbatas sehingga dirasa sangat mustahil apabila putusan yang 

dijatuhkannya dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang 

mengandung kompleksitas di berbagai bidang akan mampu menjawab 

kebutuhan akan keadilan yang diharapkan. 

 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan jalan keluar untuk 

menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur pengadilan untuk memperoleh 

kesepakatan yang baik, cepat dan dapat diterima para pihak yang bersengketa. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut penulis sangat tepat diterapkan 

di Indonesia karena sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan 

dan musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Bab XII Pasal 58 sampai dengan Pasal 

61 yang berbunyi: 

 

Pasal 58 
Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan 
negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.  

 
Pasal 59 

(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di 
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luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.  

(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum 
tetap dan mengikat para pihak.  

(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara 
sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua 
pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang 
bersengketa. 

Pasal 60  
(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 
pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.  

(2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam 
kesepakatan tertulis.  

	 Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan 
itikad baik. 

Pasal 61  
Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 
diatur dalam undang-undang.  
 
 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia secara umum diatur 

dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 adalah:53 

 

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni 
penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, 

																																																								
53  Indonesia, Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 30 

Tahun 1999, Pasal 1. 
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mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” 
 

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap para pihak dalam 

sengketa dan yang dapat mempengaruhi cara penyelesaian, misalnya:54 

1). Implikasi keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi sikap para pihak, 

termasuk jumlah uang yang dipersengketakan terkait dengan posisi 

keuangan secara keseluruhan pada masing-masing pihak dan pengaruh yang 

akan ditimbulkan terhadap pihak tersebut akibat perselisihannya. 

2). Masalah prinsip dapat menjadi pertentangan meskipun implikasi keuangan 

tidak begitu berarti, kadang-kadang masalah yang nampak di permukaan 

sebagai masalah prinsip tidak terbukti atau adanya kemungkinan untuk 

memisahkan prinsip dari sengketa sebenarnya. 

3). Persepsi tentang kewajaran dan keadilan, juga pemahaman dan kecurigaan 

para pihak mungkin sangat berbeda dan mempengaruhi tindakan yang 

diambil terhadap suatu masalah. 

4). Tuntutan dan pembelaan dapat dibuat secara cermat misalnya, untuk 

mendorong seseorang mengadakan negosiasi atau menunda pembayaran 

jumlah uang yang harus dibayar. 

5). Adanya masalah yang mempengaruhi kebebasan atau yang berkaitan dengan 

status individu atau dimana preseden yang mengikat perlu dibentuk, penting 

untuk diakhiri dengan suatu keputusan. Demikian pula dalam beberapa 

																																																								
54  Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, PT 

Fikahati Aneska, 2011, hlm. 5. 
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keadaan penting untuk memperoleh perlindungan melalui Majelis (arbitrase) 

secara dini dalam hal-hal tertentu. 

6). Acapkali pokok masalah mempunyai nilai simbolis, misalnya menunjukkan 

batas-batas toleransi atau mendefinisikan hubungan kekuasaan. 

7). Publisitas bisa menjadi faktor yang relevan baik karena kelemahan salah 

satu pihak untuk menghindari perhatian umum atau sebaiknya karena 

adanya harapan yang positif untuk menarik liputan media. 

8). Faktor emosional dapat mempengaruhi sikap para pihak, misalnya jika suatu 

pihak didorong oleh kemarahan, tekanan, kurang informasi, ketidakpuasan, 

penghinaan, salah paham atau perasaan kuat lainnya atau jika tindakan yang 

diambil untuk menunjukkan dan mempertahankan posisi pribadi atau untuk 

menekan perasaan duka. 

9). Faktor kepribadian akan mempengaruhi cara pendekatan yang diambil satu 

pihak dalam suatu sengketa, misalnya sebagian masyarakat menyadari 

bahwa prospek penuntutan akan menegangkan dan penuh dengan tekanan, 

sedangkan pihak lainnya mungkin menghadapinya dengan kesabaran, atau 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi berkepentingan memenangkan sengketa. 

10). Pertimbangan praktis tentu saja sangat relevan, termasuk faktor biaya, 

proporsi oral yang dapat diterima berkaitan dengan masalah dalam 

perselisihan, kemampuan dan kemauan satu pihak untuk membayar biaya 

hukum, apakah melalui bantuan hukum, keterlambatan atau hambatan waktu 
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yang dihadapi dan tingkat resiko akan selalu diketemukan dalam penuntutan 

hukum yang ingin dilakukan oleh para pihak. 

11). Adanya titik faktor yang dapat membuat atau memberi arah, bahwa 

diketemukan celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak sampai kepada 

perdamaian. Dalam proses APS, pasti ada celah yang dapat diterima oleh 

kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga yang merasa kuat tidak 

berada pada posisi 100% menang, dan yang lemah tidak kalah 100%. 

Arahnya suatu solusi yang mengarah posisi “win-win”.  

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya sebagai lembaga independen 

dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas dan wewenang 

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud 

dalam UU OJK.55  

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 3 (tiga) 

landasan yaitu:56 

1). Landasan Filosofis 

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan 

berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang 

disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil 

kepada seluruh rakyat Indonesia. 

 
																																																								
55  Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 

di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 1. 
56  Kasmir, supra note no. 38, hlm. 325. 
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2). Landasan Yuridis 

a. Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

b. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 

tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. 

3). Landasan Sosiologis 

a. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang 

teknologi dan informasi serta inovasi financial telah menciptakan sistem 

keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar 

subsector keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. 

b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di 

berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas 

transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem 

keuangan. 

c. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sector jasa keuangan yang 

meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan 

konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. 

 

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK memberikan alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 

1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor 

Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 23 Januari 2014. 
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Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang 

telah  dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi 

pada sektor jasa keuangan berdasarkan Keputusan OJK Nomor Kep-01/D.07/2016 

Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa 

Keuangan terdiri dari: 

1). Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)57 

Pendirian BMAI digagas oleh beberapa Asosiasi Perusahaan 

Perasuransian Indonesia yang berada di bawah FAPI (Federasi Asosiasi 

Perasuransian Indonesia) yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), 

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Jaminan 

Sosial Indonesia (AAJSI) dan didukung penuh oleh Biro Perasuransian, 

Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan), 

Kementerian Keuangan RI. 

BMAI didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang 

profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan 

serta penegakan hak-hak Tertanggung atau Pemegang Polis melalui proses 

Mediasi. BMAI dibentuk dengan tujuan untuk memberikan representasi 

yang seimbang antara Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan 

Penanggung (Perusahaan Asuransi). Tertanggung atau Pemegang Polis yang 

tidak menyetujui penolakan tuntutan ganti rugi atau manfaat polisnya oleh 

Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat meminta bantuan BMAI untuk 
																																																								
57  www.bmai.or.id, diunduh tanggal 15 Maret 2017, jam 16.00 dan dilengkapi hasil wawancara 

dengan Firdaus Anwar, Case Manager Asuransi Umum BMAI pada tanggal 22 September 
2017. 
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menyelesaikan sengketa antara mereka. BMAI senantiasa berupaya untuk 

menyelesaikan sengketa klaim asuransi secara lebih cepat, adil, murah dan 

informal.  

Penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/ manfaat) dilakukan 

oleh BMAI dalam 3 (tiga) bagian yaitu: Tahap Mediasi (diatur dalam Surat 

Keputusan Nomor 008/SK-BMAI/11.2014 Tentang Peraturan dan Prosedur 

Mediasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia), Tahap Ajudikasi 

(diatur dalam Surat Keputusan Nomor 009/SK-BMAI/11.2014 Tentang 

Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi 

Indonesia), serta Tahap Arbitrase (diatur dalam Surat Keputusan Nomor 

001/SK-BMAI/09.2014 Tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan 

Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia). 

Tahap I – Mediasi: Permohonan Penyelesaian Sengketa Klaim 

Asuransi yang diterima BMAI akan ditangani oleh Mediator yang akan 

berupaya agar Tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung 

(Perusahaan Asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaian 

sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan 

bertindak sebagai penengah antara Tertanggung atau Pemegang Polis 

(Pemohon) dan Penanggung atau Perusahaan Asuransi (Termohon). 

Tahap 2 – Ajudikasi: Bila Sengketa Klaim (tuntutan ganti rugi atau 

manfaat) tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi (Tahap 1), maka Pihak 

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar 
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sengketanya dapat diselesaikan melalui proses Ajudikasi. Sengketa akan 

diputuskan oleh Majelis Ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI. 

Tahap 3 – Arbitrase: Atas sengketa klaim yang tidak dapat 

diselesaikan pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan yang nilai sengketanya 

melebihi Batas Nilai Tuntutan Ganti Rugi dilakukan proses Arbitrase. 

Sengketa klaim akan diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal atau Majelis 

Arbitrase.  Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para Pihak dan 

tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.  

 

2). Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)58 

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) didirikan sebagai 

tempat menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui 

mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Saat ini, BAPMI 

menyediakan 4 alternatif cara penyelesaian sengketa, yakni melalui 

pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. 

Pendirian BAPMI tidak terlepas dari keinginan pelaku pasar modal 

Indonesia untuk memiliki sendiri lembaga penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang 

yang memahami pasar modal, dengan proses yang cepat dan murah, hasil 

yang final dan mengikat serta memenuhi rasa keadilan. 

																																																								
58  www.bapmi.org, diunduh tanggal 15 Maret 2017, jam 16.30 dan dilengkapi hasil wawancara 

dengan Tri Legono Yanuarachmadi, Direktur Eksekutif BAPMI, pada tanggal 5 September 
2017. 
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Di bawah dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), maka 

selanjutnya pada tahun 2002 Self Regulatory Organizations (SROs) di 

lingkungan Pasar Modal yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa 

Efek Surabaya (BES) (kini PT Bursa Efek Indonesia (BEI)), PT Kliring 

Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI) bersama-sama dengan 17 asosiasi di lingkungan Pasar 

Modal Indonesia menandatangani MOU untuk mendirikan sebuah lembaga 

Arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal 

Indonesia, disingkat BAPMI. 

BAPMI menyediakan 4 jenis layanan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu Tahap 

Pendapat Mengikat (diatur dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal 

Indonesia Nomor 01/BAPMI/12.2014 Tentang Peraturan dan Acara 

Pendapat Mengikat), Tahap Mediasi (diatur dalam Peraturan Badan 

Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor 02/BAPMI/12.2014 Tentang 

Peraturan dan Acara Mediasi), Tahap Adjudikasi (diatur dalam Peraturan 

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor 03/BAPMI/12.2014 Tentang 

Peraturan dan Acara Adjudikasi), Tahap Arbitrase (diatur dalam Peraturan 

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor 04/BAPMI/12.2014 Tentang 

Peraturan dan Acara Arbitrase). 
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3). Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)59 

BMDP dibentuk oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia dan Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan pada tanggal 15 April 2015 dan memperoleh 

pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

pada tanggal 16 April 2015. 

Penyelesaian sengketa pada BMDP terdiri dari mediasi (diatur dalam 

Surat Keputusan Badan Mediasi Dana Pensiun Nomor 13/BMDP/IX/2015 

Tentang Peraturan dan Acara Mediasi), ajudikasi (diatur dalam Surat 

Keputusan Badan Mediasi Dana Pensiun Nomor 06/BMDP/IX/2015 

Tentang Peraturan dan Acara Ajudikasi)dan arbitrase (diatur dalam Surat 

Keputusan Badan Mediasi Dana Pensiun Nomor 07/BMDP/IX/2015 

Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase). Objek dari sengketa yang 

diselesaikan BMDP adalah manfaat pensiun. Proses penyelesaian sengketa 

dana pensiun terdiri dari: 

1. Tahap pertama diselesaikan terlebih dahulu antara konsumen dengan 

LJK (Dana Pensiun) yang merupakan Internal  Dispute Resolution. 

2. Apabila tidak ada kesepakatan, baru dapat diajukan ke LAPS yaitu 

alternatif ke BMDP atau ke Pengadilan, yang merupakan External 

Dispute Resolution. 

																																																								
59  Hasil wawancara dengan Arif Hartanto, Sekertaris BMDP dan M. Subandi, Staff Sekertariat 

BMDP pada tangal 4 September 2017. 
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3. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam 

proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau pengadilan, atau 

lembaga mediasi lainnya  

 

4). Lembaga Alternatif Penyelesaian Perbankan di Indonesia (LAPSPI)60 

Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengeta Perbankan 

Indonesia (LAPSPI) tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam 

penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Lembaga Perbankan seringkali 

tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Perbankan. 

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa diluar Pengadilan yang ditangani oleh orang-orang yang 

memahami dunia perbankan dan mampu menyelesaikan sengketa secara 

cepat, murah, adil, dan efisien. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di 

Sektor Jasa Keuangan, Asosiasi di bidang Perbankan, yakni Perhimpunan 

Bank Nasional (PERBANAS), Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), 

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Bank Syariah 

Indonesia (ASBISINDO), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia 

(PERBINA), dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia 

(PERBARINDO), telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama 

																																																								
60  www.lapspi.org, diunduh tanggal 15 Maret 2017, jam 17.00 dan dilengkapi hasil wawancara 

dengan Himawan E. Subiantoro, Ketua LAPSPI, pada tanggal 4 Oktober 2017. 
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tertanggal 5 Mei 2015 untuk membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, yang kemudian diberi nama Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). 

Layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan LAPSPI, terdiri 

dari Mediasi (diatur dalam Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Perbankan di Indonesia Nomor 01/LAPSPI-PER/2017 Tentang 

Peraturan dan Prosedur Mediasi), Adjudikasi (diatur dalam Peraturan 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia Nomor 

02/LAPSPI-PER/2017 Tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi), 

Arbitrase (diatur dalam Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Perbankan di Indonesia Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 Tentang 

Peraturan dan Prosedur Arbitrase). 

 

5). Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia 

(BAMPPI)61 

Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia 

(BAMPPI) adalah wadah dari dan bagi Perusahaan Penjaminan yang telah 

memperoleh ijin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

(Kemenkeu RI) atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(Bapepam-LK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia atau 

instansi yang berwenang melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

																																																								
61  Hasil wawancara dengan Slamet Suwanto, Case Manager BAMPPI, pada tanggal 12 

September 2017. 
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1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di 

Sektor Jasa Keuangan. Layanan BAMPPI terdiri dari mediasi, ajudikasi dan 

arbitrase. 

 

BAMPPI dibentuk guna memenuhi peraturan OJK yang bertujuan 

untuk : 

1. Membantu pelaksanaan penyelesaian sengketa  dan penegakan hukum 

dengan cara memberikan layanan jasa mediasi, ajudikasi dan arbitrase di 

Sektor Jasa Keuangan/Perusahaan Penjaminan bilamana ada sengketa 

antara Perusahaan Penjaminan dengan Konsumen. 

2. Mewujudkan upaya melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

di Sektor Jasa Keuangan/Perusahaan Penjaminan dengan prosedur yang 

cepat, berbiaya murah, dengan hasil yang obyektif, relevan, dan adil 

serta bersifat rahasia. 

 

BAMPPI resmi didirikan pada tanggal 28 April 2015 di Jakarta. 

Pendiri BAMPPI adalah Perkumpulan Perusahaan Penjaminan yang 

tergabung didalam wadah Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia 

(ASIPPINDO). 
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Sampai dengan saat ini, total ada 21 Perusahaan Penjaminan yang 

menjadi Anggota BAMPPI, yaitu sebagai berikut: 

1. Perum Jamkrindo 

2. PT. Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PKPI) 

3. PT. JAMKRIDA Jawa Timur 

4. PT. JAMKRIDA Daerah Bali Mandara 

5.  PT. JAMKRIDA Jawa Barat 

6. PT. JAMKRIDA Sumatera Barat 

7. PT. JAMKRIDA Sumatera Selatan 

8. PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah 

9. PT. UAF Jaminan Kredit 

10. PT. JAMKRIDA Bangka Belitung 

11. PT. JAMKRIDA Daerah Banten 

12. PT. JAMKRIDA Kalimantan Timur 

13. PT. Jaminan Kredit Indonesia Syariah 

14. PT. JAMKRIDA Nusa Tenggara Timur 

15. PT. JAMKRIDA Daerah Papua 

16. PT. JAMKRIDA Jawa Tengah 

17. PT. JAMKRIDA NTB Bersaing 

18. PT. JAMKRIDA Kalimantan Selatan 

19. PT. JAMKRIDA Jakarta 

20. PT. JAMKRIDA Sulawesi Selatan 
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21. PT. JAMKRIDA Riau 

 

6). Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura Indonesia (BMPPVI)62 

Dibentuk oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 

dan PT Pegadaian (Persero) yang pada awalnya bernama Badan Mediasi 

Pembiayaan Pegadaian Indonesia (BMPPI). Dengan bergabungnya Modal 

Ventura, maka BMPPI berubah nama menjadi Badan Mediasi Pembiayaan 

Pegadaian Ventura Indonesia (BMPPVI). 

Layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan BMPPVI, terdiri 

dari Mediasi, Adjudikasi, Arbitrase.  

 

Adanya 6 (enam) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor 

Jasa Keuangan tentunya merupakan suatu solusi yang diberikan oleh OJK kepada 

konsumen lembaga jasa keuangan untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai bentuk 

perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuangan. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk untuk menyelesaikan sengketa 

jasa keuangan yang terjadi dengan tujuan menciptakan kepastian hukum bagi para 

pihak yang bersengketa.  Atas latar belakang tersebut, penulis melakukan 

penelitian dengan judul “POLA PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR 

																																																								
62  www.bmppvi.com, diunduh pada tanggal 15 Maret 2017, jam 19.00 dan dilengkapi hasil 

wawancara dengan Rahmawati, Case manager BMPPVI, pada tanggal 12 September 2017. 
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PENGADILAN BAGI KONSUMEN LEMBAGA PERBANKAN DAN 

LEMBAGA PEMBIAYAAN GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN 

HUKUM”. Dalam disertasi ini penulis hanya membatasi pada 2 (dua) lembaga 

penyelesaian sengketa, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Perbankan di 

Indonesia (LAPSPI) dan Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura 

Indonesia (BMPPVI). Lembaga penelitian sengketa yang lain terbuka untuk dapat 

diteliti oleh peneliti lain. 

Pengertian pola sebagaimana Penulis maksud dalam judul mengacu pada 

pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: sistem; cara kerja; 

bentuk (struktur) yang tetap63. Atas pengertian tersebut, penulis menggunakan 

pengertian bentuk (struktur) yang tetap untuk mendeskripsikan arti kata “pola”. 

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada 

sektor jasa keuangan khususnya lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan 

yang diselesaikan pada LAPS yang dibentuk berdasarkan inisiasi dari Otoritas 

Jasa Keuangan. 

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan pada Universitas Pelita 

Harapan dan Universitas Katolik Parahyangan, penulis tidak menemukan adanya 

penelitian sehubungan dengan kepastian hukum yang diperoleh konsumen atas 

sengketa yang diselesaikan pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang 

dilakukan di LAPS. Penulis membatasi penelusuran dimulai tahun 2014 sejak 

diundangkannya Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga 

																																																								
63  Departemen Pendidikan Nasional, supra note no. 17, hlm. 1088. 
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Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Tulisan-tulisan 

tersebut antara lain: 

1. Lydia Fransisca, Independensi dan Efektifitas Otoritas Jasa Keuangan 

Sebagai Lembaga Pengawas Dalam Bidang Perbankan di Indonesia, 

Disertasi, Universitas Pelita Harapan, 2016. 

2. Puguh Aji Hari Setiawan, Arbitrase Sebagai Sarana Mengukuhkan Budaya 

Hukum Musyawarah Mufakat Dalam Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis 

di Indonesia, Disertasi, Universitas Pelita Harapan, 2017. 

3. Manuasa Saragi, Litigasi dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia: Kajian 

penegakan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Disertasi, Universitas Khatolik 

Parahyangan, 2014. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang tersebut, penulis 

mengangkat penelitian dengan rumusan masalah: 

1. Bagaimana pola penyelesaian sengketa lembaga perbankan dan lembaga 

pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di 
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Sektor Jasa Keuangan? 

2. Bagaimana implementasi mekanisme pola penyelesaian sengketa jasa 

keuangan di luar pengadilan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan? 

3. Bagaimana pola penyelesaian sengketa lembaga perbankan dan lembaga 

pembiayaan di masa depan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi 

konsumen lembaga perbankan dan konsumen lembaga pembiayaan? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 

Penelitian yang akan dilakukan penulis mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu: 

1. Menganalisis pola penyelesaian sengketa jasa keuangan di luar pengadilan 

yang dilakukan LAPS yang dibentuk asosiasi lembaga jasa keuangan, 

khususnya dalam disertasi ini adalah lembaga perbankan dan lembaga 

pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di 

Sektor Jasa Keuangan. 

2. Menganalisis implementasi pola penyelesaian sengketa jasa keuangan yang 

terjadi pada saat ini (ius constitutum) yang dilakukan melalui LAPS. 

3. Membangun pola penyelesaian sengketa jasa keuangan yang membawa 

kepastian hukum untuk masa depan (ius constituendum). 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus bagi hukum arbitrase 

dan alternatif penyelesaian sengketa khususnya pada sektor jasa keuangan. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi 

pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada 6 (enam) lembaga-

lembaga alternatif penyelesaian sengketa jasa keuangan khususnya bagi 

konsumen jasa keuangan dan pelaku jasa keuangan. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

 

Untuk mempermudah penguraian dan pemahaman atas materi yang 

dibahas, penulis menyusun sistematika penelitian yang akan penulis lakukan 

sebagai berikut: 

Latar belakang masalah merupakan penjabaran mengenai lembaga jasa 

keuangan yang ada di Indonesia yang sejak dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan 

berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga 

oleh karenanya pelaku jasa keuangan wajib tunduk pada ketentuan yang 

dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan. Sengketa dapat timbul antara pelaku jasa 

keuangan dan konsumen dan dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian 

sengketa yang terdiri dari 6 (enam) lembaga sesuai dengan bidang pelaku jasa 



 49 

keuangan. Latar belakang juga memuat rumusan masalah berkaitan dengan 

alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan LAPS, dalam hal ini penulis 

membatasi penelitian hanya pada LAPSPI dan BMPPVI. 

Bagian rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang hendak 

dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan penulis. 

Bagian tujuan penelitian memaparkan tujuan dilakukannya penelitian 

sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya pada bagian manfaat penelitian 

diuraikan manfaat dilakukannya penelitian, yang terdiri dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

Bab II berisikan Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual. Sebagai 

pengantar permasalahan, dalam bab ini akan diuraikan tinjauan-tinjauan umum 

untuk membantu memberikan penjelasan tentang permasalahan, yaitu mengenai 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilaksanakan oleh LAPS yang 

memuat teori-teori yang dipergunakan penulis sebagai pijakan dalam melakukan 

penelitian, yaitu cita hukum Pancasila khususnya mengenai musyawarah untuk 

mufakat sebagai falsafah Pancasila yang merupakan budaya bangsa Indonesia, 

kemudian teori perjanjian dimana sengketa yang terjadi bersumber dari adanya 

perjanjian antara pelaku jasa keuangan dan konsumen, kemudian teori kepastian 

hukum. Kemudian penulis memaparkan mengenai alternatif penyelesaian 

sengketa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. 

Bab III berisikan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis 

dalam menyusun penelitian, yang memuat jenis penelitian, data-data yang 
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digunakan dan sifat analisis. 

Bab IV berisikan pemaparan analisis penulis berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Penulis menganalisis prosedur pada LAPS bidang 

perbankan dan bidang pembiayaan dikaitkan dengan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Analisis penulis dikaitkan dengan teori-teori 

sebagaimana diutarakan pada Bab II untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan.  

Bab V merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian yang terdiri 

dari kesimpulan dan saran sehubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

 




