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ABSTRACT 

 

 Banking is one of the institutions that perform the function of 

intermediation where banks raise funds from the public and distribute it to the 

public via the credit channel. The community has two different positions, namely 

as a creditor and debtor. Society are said as  debtors when they deposit funds in a 

bank in the form of savings and deposits, while the position as creditors when they 

borrow funds from the bank. In the interaction that occurs between the customer 

and the bank, there are often dispute. Protection to bank customers should be 

important in the banking industry. Therefore, Bank Indonesia issued a regulation 

governing the settlement of customer complaints and Mediation Banking to 

protect the interests of the customer and the bank. 

Regulation of the banking dispute resolution is contained in the Bank Indonesia 

Regulation Number 5/8/PBI/2006 as amended to Bank Indonesia Regulation No. 

10/1/PBI/2008 on banking mediation. This is a follow-up regulation of consumer 

protection laws and related to the work plan set out in the Bank Indonesia Bank 

Indonesia plan which is the 6th pillar of the customer protection. Banking 

Mediation  is a medium or forum provided by Bank Indonesia to resolve the 

dispute with the bank with charges a nominal value of 500 million Rupiahs. PT. 

Bank Mestika Dharma, Tbk does not have a policy governing the banking 

mediation. But Bank Mestika has a unit which is  responsible for the completion 

of the unit handling customer complaints and resolving customer complaints. 
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INTISARI 

 

 Masyarakat memiliki dua posisi yang berbeda yaitu sebagai kreditur dan 

debitur. Masyarakat berkedudukan sebagai kreditur apabila mereka menyimpan 

dana pada bank dalam bentuk tabungan maupun deposito, sedangkan 

berkedudukan sebagai debitur apabila mereka meminjam dana dari bank. Dalam 

interaksi yang terjadi antara nasabah dengan bank tidak jarang terjadi perselisihan. 

Perlindungan terhadap nasabah bank sudah seharusnya menjadi hal yang sangat 

berpengaruh terhadap industri perbankan. Untuk itu Bank Indonesia 

mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang Penyelesaian Pengaduan nasabah 

dan Mediasi Perbankan untuk melindungi kepentingan baik nasabah maupun 

pihak bank.  
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Ketentuan atas peraturan tentang penyelesaian sengketa perbankan terdapat pada 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2006 sebagaimana telah diubah 

menjadi Peratuan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi 

Perbankan. Mediasi perbankan adalah suatu media atau forum yang disediakan 

oleh Bank Indonesia untuk menyelesaikan persengketaan perbankan dengan nilai 

nominal tuntutan sebesar 500 juta rupiah. PT. Bank Mestika Dharma,Tbk tidak 

memiliki kebijakan yang mengatur mengenai mediasi perbankan. Akan tetapi 

Bank Mestika memiliki unit yang bertanggung jawab atas penyelesaian 

pengaduan nasabah yaitu Unit Penangganan dan Penyelesaian Pengaduan 

Nasabah. 

 

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Perbankan 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG  

Masalah Perbankan sebagai 

salah satu badan usaha yang 

menjalankan fungsi intermediasi 

yang artinya bank menghimpun dana 

masyarakat dan menyalurkan kepada 

masyarakat melalui kredit. Bank 

memiliki peran yang penting dalam 

mendukung pertumbuhan 

perekonomian negara. Usaha bank 

dijalankan dengan memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran, 

menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk tabungan, dan menyalurkan 

dana pada masyarakat dalam bentuk 

kredit maupun bentuk lainnya. 

Masyarakat memiliki dua 

posisi yang berbeda yaitu sebagai 

kreditur dan debitur. Masyarakat 

berkedudukan sebagai kreditur 

apabila mereka menyimpan dana 

pada bank dalam bentuk tabungan 

maupun deposito. Sedangkan 

berkedudukan sebagai debitur 

apabila mereka meminjam dana dari 

bank. 

Kedudukan nasabah sebagai 

konsumen bank dapat dikatakan 

lemah. Hal ini tampak pada saat 

nasabah berada dalam posisi sebagai 

debitur. Biasanya bank yang selaku 

sebagai kreditur dalam melakukan 

perikatan membuat suatu standar 

dalam perjanjian, dimana nasabah 

yang ingin melakukan perikatan mau 

tidak mau harus menandatangani 

perjanjian tersebut. 

Kedudukan nasabah yang 

lemah juga nyata dengan asymmetric 

information dalam sistem perbankan. 

Asymmetric information ini tidak 

memberikan informasi bagi deposan 

dimana dana mereka diinvestasikan 

oleh bank. 
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Dalam interaksi yang terjadi 

antara nasabah dengan bank tidak 

jarang terjadi perselisihan. 

Contohnya saja permasalahan di 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

dimana uang nasabah yang tidak 

keluar namun sudah terdebet. Belum 

lagi masalah kartu debit yang tertelan 

mesin ATM yang membuat dana 

nasabah menjadi terkuras habis, 

permasalahan kartu kredit, perbedaan 

saldo pokok dan bunga dan lain-lain. 

Perlindungan terhadap nasabah 

bank sudah seharusnya menjadi hal 

yang sangat berpengaruh terhadap 

industri perbankan. Hal ini berkaitan 

dengan bisnis perbankan adalah 

bisnis kepercayaan. Apabila 

masyarakat percaya pada suatu bank, 

maka mereka akan merasa aman 

menjadi nasabah bank yang 

bersangkutan. Sebaliknya 

ketidakpercayaan masyarakat akan 

bisnis bank memiliki pengaruh pada 

kelangsungan bisnis industri 

perbankan. 

Dalam hal perlindungan 

nasabah dan menjaga stabilitas 

perekonomian di Indonesia adalah 

menjadi tanggung jawab pemerintah 

selaku pemangku kekuasaan tertinggi 

dalam pemerintahan negara. 

Pemerintah dalam hal ini menunjuk 

Bank Indonesia sebagai regulator 

atau pengawas dalam industri 

perbankan.  

Bank Indonesia (BI) memiliki 

peran yang penting dalam usaha 

menjaga kepentingan nasabah 

terhadap kerugian yang diakibatkan 

karena kelalaian maupun kesalahan 

dari bank. Peran ini dijalankan Bank 

Indonesia dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 

tentang Lembaga Mediasi Perbankan 

dimana pasal 3 ayat (2) menyebutkan 

bahwa lembaga mediasi independen 

dibentuk selambat-lambatnya pada 

tanggal 31 Desember 2007. Lembaga 

ini bertugas menyelesaikan sengketa 

antara bank dengan nasabahnya. 

Sengketa yang dapat diajukan adalah 

sengketa keperdataan yang timbul 

dari transaksi keuangan yang 

memiliki tuntutan finansial maksimal 

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). Selama ini lembaga mediasi 

yang belum terbentuk, maka fungsi 

lembaga mediasi dilaksanakan oleh 

Bank Indonesia. Namun demikian, 

sampai akhir tahun 2008 lembaga 

mediasi independen tersebut belum 

terbentuk. Bank Indonesia kemudian 

mengeluarkan PBI No 
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10/1/PBI/2008 yang menghapus 

ketentuan pada pasal 3 (2) PBI No 

8/5/PBI/2006. Sebagai konsekuensi 

maka Bank Indonesia sampai 

sekarang menjalankan fungsi sebagai 

pelaksana mediasi perbankan. 

Dari perspektif hukum, 

pembentukan lembaga mediasi 

perbankan memberikan nilai positif 

dalam rangka law enforcement 

(penegakan hukum). Sudah menjadi 

pengetahuan umum bahwa 

berperkara di pengadilan, apalagi 

perkara yang berhubungan dengan 

keperdataan membutuhkan waktu 

yang lama dan biaya yang cukup 

banyak. Terkadang biaya yang 

dikeluarkan tidak setimpal dengan 

hasil yang didapatkan. Hal ini 

berakibat pada citra buruk 

pengadilan sebagaimana sebuah 

adagium yang mengatakan “justice 

delayed is justice denied”. Namun 

demikian, mediasi perbankan ysng 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia 

perlu mendapatkan perhatian karena 

dikhawatirkan Bank Indonesia tidak 

dapat bertindak secara objektif yang 

pada akhirnya merugikan nasabah. 

Hal inilah yang menjadi alasan 

terbesar bagi penulis untuk 

membahas tentang salah satu 

alternatif penyelesaian sengketa yaitu 

melalui mediasi secara umumnya dan 

Lembaga Mediasi Perbankan sebagai 

salah satu lembaga yang 

menyelesaikan sengketa khususnya 

dalam hal- hal yang berhubungan 

dengan dunia perbankan.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

ditarik beberapa permasalahan yang 

akan menjadi batasan pembahasan 

dari penelitian ini nantinya, antara 

lain : 

1. Bagaimana pengaturan 

penggunaan pilihan forum 

dalam penyelesaian sengketa 

perbankan? 

2. Bagaimana ruang lingkup dan 

ketentuan pelaksanaan 

mediasi perbankan menurut 

peraturan Bank Indonesia? 

3. Bagaimana kebijakan dari 

PT. Bank Mestika Dharma, 

Tbk dalam penyelesaian 

sengketa dengan nasabah 

dalam pemberian jasa kredit? 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian yuridis normatif. Dalam 

melakukan penelitian ini 



5 
 

dipergunakan pendekatan yuridis 

normatif atau disebut juga dengan 

penelitian hukum doktrinal. 

Penelitian yuridis normatif 

digunakan dengan maksud untuk 

mengadakan pendekatan terhadap 

masalah dengan cara melihat dari 

segi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dokumen-dokumen 

dan berbagai teori. 

Penelitian ini bersifat deskripsi 

analitis, maksudnya adalah penelitian 

ini merupakan penelitian yang 

menggambarkan, menelaah dan 

menjelaskan serta menganalisa 

permasalahan dalam perlindungan 

hukum terhadap nasabah perbankan 

di dalam suatu perjanjian dengan 

bank.  

Dalam penelitian ini, peraturan 

perundang-undangan yang 

berhubungan dengan perjanjian dan 

alternatif penyelesaian sengketa 

dalam perbankan dipergunakan 

dengan tujuan agar didapati 

penjelasan terhadap rumusan 

masalah dalam penelitian ini. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Dalam suatu kontrak perjanjian, 

akan menghindari sejauh mungkin 

hal-hal yang berkaitan dengan 

terjadinya persengketaan. Akan 

tetapi jika sengketa tidak dapat 

dihindari, maka kontrak tersebut 

harus memuat klausula 

penyelesaiannya. Klausula 

penyelesaian sengketa (resolution of 

disputes) di satu pihak berkaitan 

dengan klausula pilihan hukum 

(choice of laws) dan klausula pilihan 

forum (choice of forums).  

Pilihan forum yaitu suatu forum 

yang dipilih para pihak untuk 

menyelesaikan persengketaan yang 

mungkin timbul mengenai 

/sehubungan dengan perjanjian. 

Sebagian besar kontrak 

mencantumkan klausula pilihan 

forum ini, entah para pihak sungguh 

memahami konsekuensinya atau 

tidak. Secara prinsip ada 2 pilihan 

forum bagi para pihak, yaitu forum 

pengadilan dan forum penyelesaian 

di luar pengadilan (seperti mediasi 

dan arbitrase) 

Para pelaku bisnis dalam 

hubungannya dengan pihak lain baik 

nasabah maupun dengan bank 

senantiasa mengharapkan agar 

kontrak yang mereka buat dapat 

berjalan dengan sebagaimana yang 

diharapkan. Namun demikian, dalam 
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perjalanan waktu tidak menutup 

kemungkinan terjadinya sengketa 

diantara Kreditur dan Debitur, 

meskipun sebenarnya sengketa 

tersebut sama sekali tidak 

diharapkan.  

Terkadang para pelaku bisnis 

bersikap rasional ketika menghadapi 

suatu persengketaan, di mana bank 

dituntut untuk menjaga reputasinya 

yang berujung pada kepercayaan 

masyarakat umum terhadap mutu dan 

kualitas pelayanan yang diberikan. 

Sedangkan, pelaku usaha juga 

berharap agar reputasinya tidak 

menjadi “jelek” dimata para pelaku 

usaha lain maupun bank lain yang 

disebabkan karena persengketaan ini. 

Atas alasan tersebutlah, maka 

dibuatnya klausul yang berkaitan 

dengan forum  yang dipakai dalam 

penyelesaian sengketa.   

Kontrak yang dibuat secara sah 

mengikat para pihak yang 

membuatnya (Pasal 1338 

KUHPerdata). Setiap kontrak yang 

mengandung klausula penyelesaian 

sengketa apabila terjadi 

persengketaan, akan diselesaikan 

pada forum yang telah disetujui 

sebelumnya oleh para pihak. Hal ini 

juga dinyatakan dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbirase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Pasal 3, 

“Pengadilan negeri tidak berwenang 

untuk mengadili sengketa para pihak 

yang terikat dalam perjanjian 

arbitrase”. Ketentuan ini diperkuat 

Pasal 11 yang menyatakan:1 

- “Adanya suatu perjanjian 

arbitrase tertulis 

meniadakan hak para pihak 

untuk mengajukan 

penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat yang termuat 

dalam perjanjian ke 

Pengadilan Negeri” 

- “Pengadilan Negeri wajib 

menlak dan tidak akan 

campur tangan dalam suatu 

penyelesaian sengketa yang 

telah ditetapkan melalui 

arbitrase, kecuali hal-hal 

tertentu yang ditetapkan 

dalam undang-undang ini.” 

Artinya apabila isi kontrak 

menyebutkan demikian, maka 

sengketa yang terjadi menjadi 

kewenangan APS (Alternatif 

Penyelesaian Sengketa) untuk 

menyelesaikannya. Dalam hal ada 

pihak yang mengajukan sengketa 

tersebut ke Pengadilan Negeri, maka 

hakim dengan berdasarkan pada 

Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 wajib 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  
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menolaknya dan menyatakan 

pengadilan tidak berwenang. 

Secara umum forum yang digunakan 

untuk menyelesaikan sengketa 

adalah sebagai berikut: 

1. Arbitrase 

Arbitrase merupakan salah satu 

forum penyelesaian sengketa yang 

sudah agak lama berkembang. Para 

pihak melalui klausul yang 

disepakati dalam perjanjian, 

menundukkan diri (submission) 

menyerahkan penyelesaian sengketa 

yang timbul dari perjanjian kepada 

pihak ketiga yang netral dan 

bertindak sebagai arbiter. Proses 

penyelesaian sengketa dilakukan 

dalam wadah arbitral tribunal 

(majelis arbitrase). 

Menurut Black’s Law Dictionary, 

arbitration adalah “a method of 

dispute resolution involving one or 

more neutral third parties who are 

agreed to by the disputing parties 

and whose decision is binding...” 

Menurut Kamus Istilah Hukum 

Fockema Andreae: Belanda-

Indonesia, bahwa “arbitrage” 

adalah “penyelesaian suatu 

perselisihan oleh seorang atau lebih 

juru pisah yang harus memutus 

menurut hukum yang berlaku atau 

berdasar keadilan.”2 

2. Negosiasi 

Negosiasi merupakan “fact of 

life” atau keseharian. Setiap orang 

melakukan negosiasi dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti 

sesama mitra dagang, kuasa hukum 

salah satu pihak dengan pihak lain 

yang sedang bersengketa, bahkan 

pengacara yang telah memasukkan 

gugatannya di pengadilan juga 

bernegosiasi dengan tergugat atau 

kuasa hukumnya sebelum 

pemeriksaan perkara dimulai. 

Negosiasi adalah basic of means 

untuk mendapatkan apa yang 

diinginkan dari orang lain. 

3. Mediasi 

Mediasi pada dasarnya adalah 

negosiasi yang melibatkan pihak 

ketiga yang memiliki keahlian 

mengenai prosedur mediasi yang 

efektif, dapat membantu dalam 

situasi konflik untuk 

mengkoordinasikan aktivitas mereka 

sehingga lebih efektif dalam proses 

tawar-menawar, bila tidak ada 

negosiasi maka tidak ada mediasi.3 

                                                             
2 N.E. Algra, et.al., Kamus Istilah Hukum 

Fokeman Andreae: Belanda-Indonesia, 

Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 33-34.   
3 Mahkamah Agung RI, Op.Cit., hlm.61. 
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Black’s Law Dictionary 

memberikan definisi, “mediation is 

a method of nonbinding dispute 

resolution involving a neutral third 

party who tries to help the disputing 

parties reach a mutually agree able 

solution”, jika diterjemahkan berarti 

mediasi adalah suatu cara 

penyelesaian sengketa yang 

menyertakan pihak ketiga yang 

netral untuk membantu para pihak 

mendapatkan solusi yang saling 

menguntungkan. 

4. Konsiliasi 

Konsiliasi merupakan lanjutan 

dari mediasi. Mediator berubah 

fungsi menjadi konsiliator. Dalam 

hal ini konsiliasi berwenang 

menyusun dan merumuskan 

penyelesaian untuk ditawarkan 

kepada para pihak. Jika para pihak 

dapat menyetujui, solusi yang dibuat 

konsiliator menjadi resolution. 

Kesepakatan ini juga bersifat final 

dan mengikat para pihak.4 

Salah satu perbedaan antara 

mediasi dan konsiliasi adalah 

berdasarkan rekomendasi yang 

                                                             
4 Abdullah Makarim, Pemahaman 

Arbitrase-ADR (Alternative Dispute 

Resolution), Makalah disajikan dalam Diklat 

Calon Hakim, yang diselenggarakan oleh 

Pusdiklat Departemen Kehakiman dan 

HAM, Jakarta, 5 Mei-11 Agustus 2004, hal. 

7 

diberikan oleh pihak ketiga kepada 

pihak yang bersengketa. Hanya 

dalam konsiliasi ada rekomendasi 

pada pihak-pihak yang bersengketa, 

sedangkan mediator dalam suatu 

mediasi hanya berusaha 

membimbing para pihak yang 

bersengketa menuju suatu 

kesepakatan. Selain itu, beberapa 

bentuk konsiliasi melibatkan 

intervensi pihak ketiga yang lebih 

dalam (lebih memaksa) dan aktif, 

mengasumsikan kecenderungan 

terhadap norma tertentu dan 

memiliki orientasi edukatif  bagi 

satu atau lebih pihak terkait. Para 

penegak hukum menggunakan dua 

istilah ini bergantian dan banyak 

yang berpendapat tidak ada 

perbedaan esensial antara 

keduanya.5 

5. Litigasi 

Litigasi adalah proses 

penyelesaian sengketa di 

pengadilan, semua pihak yang 

bersengketa saling berhadapan satu 

sama lain untuk mempertahannkan 

hak-haknya. Hasil akhir dari suatu 

penyelesaian sengketa melalui 

litigasi adalah putusan yang 

                                                             
5 Mahkamah Agung RI. Op.Cit, hal. 158. 
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menyatakan pihak yang satu menang 

dan pihak yang lain kalah. 

 

Ruang Lingkup Mediasi dalam 

Hukum  di Indonesia  

Beberapa peraturan perundang-

undangan di Indonesia mengatur 

masalah penyelesaian sengketa 

khususnya mediasi/konsiliasi. Akan 

tetapi, masalah sengketa niaga 

seperti kepailitan, sengketa HAKI, 

masalah Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) dan 

lainnya, masalah sengketa 

keberatanputusan komisi 

pengawasan persaingan usaha, 

keberatan atas putusan badan 

penyelesaian sengketa konsumen 

serta masalah sengketa hubungan 

industrial setelah lahirnya PERMA 

No.1 Tahun 2008 tersebut, 

penyelesaiannya dikecualikan dalam 

Pasal 4 PERMA tersebut oleh karena 

prosedur mediasi sebagaimana diatur 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, 

karena  bertentangan dengan jangka 

waktu dan prosedur penyelesaian 

perkara yang telah ditentukan oleh 

undang-undang yang mengatur 

masing-masing jenis perkara tersebut 

serta penyelesaiannya bukan 

merupakan kewenangan Pengadilan 

Negeri, melainkan kewenangan 

Pengadilan Niaga.6 

Howard Raiffa melihat peran 

mediator sebagai sebuah kontinum 

atau garis rentang. Yakni dari sisi 

peran yang terlemah hingga sisi 

peran terkuat.7 Sisi peran terlemah 

adalah apabila mediator hanya 

menjalankan perannya sebagai 

berikut: 

a. Penyelenggaraan pertemuan 

b. Pemimpin diskusi rapat. 

c. Pemeliharaan atau penjaga aturan 

perundingan agar proses 

perundingan berlangsung secara 

beradab 

d. Pengendalian emosi para pihak 

e. Pendorong pihak/ perunding 

yang kurang mampu atau segan 

mengemukakan pendapatnya. 

 

Sedangkan sisi peran yang kuat 

diperlihatkan oleh mediator, apabila 

mediator bertindak atau mengerjakan 

hal-hal dalam proses perundingan, 

sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan dan membuat 

notulen pertemuan 

b. Merumuskan titik temu atau 

kesepakatan dari para pihak 

c. Membantu para pihak agar 

menyadari bahwa sengketa bukan 

                                                             
6 Pasal 280 PERPU No. 1 Tahun 1998 jo. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 

tentang Kepailitan. 
7 Howard Raiffa, The Art & Science of 

Negotiation, (Cambridge: Harvard 

University Press, 1982), hlm. 218-219. 
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sebuah pertarungan untuk 

dimenangkan, akan tetapi untuk 

diselesaikan. 

d. Menyusun dan mengusulkan 

alternatif pemecahan masalah. 

e. Membantu para pihak 

menganalisis alternatif 

pemecahan masalah. 

Kovach menyebutkan peran 

mediator mencakup hal-hal berikut:8 

a. Mengarahkan komunikasi di 

antara para pihak. 

b. Memfasilitasi atau memimpin 

proses perundingan. 

c. Mengevaluasi kemajuan proses 

perundingan. 

d. Membantu para pihak untuk 

mempelajari dan memahami 

pokok masalah dan 

berlangsungnya proses 

perundingan secara baik. 

e. Mengajukan usul atau gagasan 

tentang proses dan penyelesaian 

sengketa. 

f. Mendorong para pihak ke arah 

penyelesaian 

g. Mendorong kemampuan diri dan 

pemberdayaan para pihak untuk 

melaksanakan proses 

perundingan. 

h. Mengendalikan jalannya proses 

perundingan. 

 

Leonard L. Riskin menyebutkan 

peran mediator sebagai berikut:9 

                                                             
8M. Zaidun, Op.Cit., hal. 3.,  dikutip dari 

Kimberlee K. Kovach, Mediation Principle 

and Practice, West Publishing Co., St.Paul, 

1994, hal 28-29 
9 Ibid., dikutip dari Leonard L. Riskin 

dan James E. Westbrook, Dispute Resolution 

and Lawyers, West Publishing Co., St. Paul, 

Minnesota, 1987, hal. 92. 

a. Mendesak para juru runding agar 

setuju atau berkeinginan untuk 

berbicara. 

b. Membantu para peserta 

perundingan untuk memahami 

proses mediasi. 

c. Membawa pesan para pihak 

d. Membantu para juru runding 

untuk menyepakati agenda 

perundingan 

e. Menyusun agenda 

f. menyediakan suasana yang 

menyenangkan bagi 

berlangsungnya proses 

perundingan 

g. Memelihara ketertiban 

perundingan  

h. Membantu para juru runding 

untuk memahami masalah 

i. Melarutkan harapan-harapan 

yang tidak realistis. 

j. Membantu juru runding untuk 

mengembangkan usulan-usulan 

mereka. 

k. Membantu juru runding untuk 

melaksnakan perundingan 

l. Membujuk juru runding agar 

menerima sebuah penyelesaian 

tertentu. 

Leonard L.Riskin, mengatakan 

bahwa mediator tersebut mempunyai 

tujuh fungsi, yaitu: sebagaii catalyst, 

educator, translator, resource 

person, bearer of bad news, agent of 

reality, and scagegoat.10 

Gifford mengidentifikasi fungsi-

fungsi mediator dalam sebuah proses 

perundingan sebagai berikut11: 

                                                             
10 Op.Cit., hal. 96 
11 M.Zaidun, Op.Cit., hal. 3-4.,  dikutip 

dari Donald G. Gifford, Legal Negotiation 
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a. Memperbaiki komunikasi 

diantara para pihak 

b. Memperbaiki sikap para pihak 

terhadap satu sama lainnya 

c. Memberikan wawasan kepada 

para pihak atau kuasa hukumnya 

tentang proses perundingan 

d. Menanamkan sikap realistis 

kepada pihak yang merasa situasi 

atau kedudukannya tidak 

menguntungkan 

e. Mengajukan usulan-usulan yang 

belum diidentifikasi oleh para 

pihak. 

Riskin dan Westbrook membagi 

proses mediasi ke dalam lima tahap, 

yaitu:12 

1. Kesepakatan untuk menempuh 

proses mediasi 

2. Memahami masalah 

3. Mengemukakan pilihan 

pemecahan masalah 

4. Mencapai kesepakatan 

5. Melaksanakan kesepakatan. 

Kovach membagi proses mediasi 

dalam sembilan tahap, yaitu:13 

a. Penataan atau pengaturan awal 

b. Pengantar atau pembukaan oleh 

mediator 

c. Pernyataan pembukaan oleh para 

pihak 

d. Pengumpulan informasi 

e. Identifikasi masalah, penyusunan 

agenda, dan kaukus. 

f. Mengemukakan pilihan 

pemecahan masalah. 

g. Melakukan tawar-menawar 

                                                                             
Theory and Application, West Publishing 

Co., St. Paul, Minnesota, hal. 204-206. 
12 Suyud Margono, Op.Cit., hal.63, 

dikutip dari Leonard L. Riskin dan James E. 

Westbrook, Dispute Resolution and 

Lawyers, Minessota, West Publishing Co., 

St.Paul, 1987, hal. 214. 
13 Ibid., dikutip dari Kiberlee K. Kovach, 

Mediation Principle and Practice, 

Minessota, West Publishing Co., St.Paul, 

1994, hal. 24-26. 

h. Kesepakatan 

i. Penutup. 

Moore mengemukakan dua belas 

tahap dari proses mediasi, yaitu:14 

a. Menjalin hubungan dengan para 

pihak yang bersengketa. 

b. Memilih strategi untuk 

membimbing proses mediasi 

c. Mengumpulkan dan menganalisis 

informasi latar belakang 

sengketa. 

d. Menyusun rencana mediasi 

e. Membangun kepercayaan dan 

kerja sama di antara para pihak. 

f. Memulai sidang-sidang mediasi. 

g. Merumuskan masalah dan 

menyusun agenda. 

h. Mengungkapkan kepentingan 

tersembunyi para pihak. 

i. Mengemukakan pilihan 

penyelesaian sengketa  

j. Menganalisis pilihan 

penyelesaian sengketa 

k. Proses tawar-menawar akhir. 

l. Mencapai penyelesaian formal. 

 

Penyelesaian Sengketa Perbankan  

Penyelesaian sengketa bertujuan 

untuk mencapai kesepakatan damai 

antara pihak yang bersengketa. 

Terdapat banyak cara yang dapat 

digunakan dalam mencapai 

perdamaian tersebut, tetapi dalam 

prakteknya sering ditemui hambatan, 

mulai dari proses hingga 

pengambilan keputusan dalam 

penyelesaian sengketa tersebut. 

Begitu pula dengan sengketa antara 

nasabah dengan bank, sehingga Bank 

                                                             
14 M.Zaidun, Op.Cit., hal.11. 
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Indonesia menyadari perlu adanya 

langkah terobosan agar sengketa 

tersebut dapat diselesaikan secara 

sederhana, cepat dan murah. 

Arsitektur Perbankan Indonesia 

(API) merupakan suatu kerangka 

dasar sistem perbankan Indonesia 

yang bersifat menyeluruh dan 

memberikan arah, bentuk, dan 

tatanan industri perbankan untuk 

rentang waktu lima sampai sepuluh 

tahun ke depan (2004-2013). Visi 

dari API sendiri yaitu untuk 

mencapai suatu sistem perbankan 

yang sehat, kuat dan efisien guna 

menciptakan kestabilan sistem 

keuangan dalam rangka membantu 

mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. 

Guna mencapai visi tersebut, 

maka API menetapkan beberapa 

sasaran yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Menciptakan struktur perbanakna 

domestik yang sehat dan mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat 

dan mendorong pembangunan 

ekonomi nasional yang 

berkesinambungan. 

2. Menciptakan sistem pengaturan 

dan pengawasan bank yang 

efektif dan mengacu pada standar 

internasional. 

3. Menciptakan industri perbankan 

yang kuat dan memiliki daya 

saing yang tinggi seerta memiliki 

ketahanan dalam menghadapi 

risiko. 

4. Menciptakan good corporate 

governance dalam rangka 

memperkuat kondisi internal 

perbankan nasional. 

5. Mewujudkan infrastruktur yang 

lengkap untuk mendukung 

terciptanya industri perbankan 

yang sehat. 

6. Mewujudkan pemberdayaan dan 

perlindungan konsumen jasa 

perbankan. 

Keenam sasaran yang ingin 

dicapai API tersebut dituangkan ke 

dalam enam Pilar yang saling terkait 

satu sama lain guna menunjang 

pencapaian visi API, yaitu: 

1. Struktur Perbankan yang Sehat; 

2. Sistem Pengaturan yang Efektif  

3. Sistem Pengawasan yang 

Independen dan Efektif 

4. Industri Perbankan yang Kuat 

5. Infrastruktur Pendukung yang 

Mencukupi  

6. Perlindungan Nasabah. 

Berbagai cara penyelesaian 

sengketa dapat dilakukan seperti 

melalui negosiasi, arbitrase dan lain-
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lain seperti yang diatur dalam UU 

No. 30 Tahun 1999 atau dapat juga 

melalui pengadilan. Tapi sulitnya 

penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan ataupun arbitrase yang 

membutuhkan waktu yang panjang 

dan prosesnya yang berbelit-belit, 

sehingga Bank Indonesia 

mengupayakan suatu penyelesaian 

sengketa yang dapat dilaksanakan 

dengan proses sederhana, murah dan 

cepat melalui lembaga mediasi 

perbankan. Tujuan dari pembentukan 

lembaga mediasi perbankan ini 

adalah agar hak-hak nasabah sebagai 

pemakai jasa perbankan dapat 

terpenuhi dengan baik. Diharapkan 

dengan adanya Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) ini akan tercipta 

iklim perbankan yang semakin 

kondusif. 

Penerbitan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/1/PBI/2008, tidak saja merujuk 

kepada Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun1999 

tentang Bank Indonesia sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2003, juga merujuk 

kepada UUPK dan UU APS. 

Sebagai tindak lanjut dari 

penerbitan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008, 

Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 

2006 mengeluarkan Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP 

perihal Mediasi Perbankan, yang 

mengatur pokok-pokok ketentuan 

mengenai pengajuan penyelesaian 

sengketa melalui mediasi perbankan, 

proses beracara pada mediasi 

perbankan dan publikasi mediasi 

perbankan. 

Dalam hal ini mediasi perbankan 

hanya menyelesaikan sengketa yang 

menyangkut aspek transaksi 

keuangan pada bank, dengan 

ketentuan nilai sengketa setinggi-

tinginya adalah 500 juta rupiah 

dengan memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Diajukan secara tertulis dengan 

disertai dokumen pendukung 

yang memadai, seperti bukti 

transaksi keuangan yang 

dilakukan nasabah; 
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b. Pernah diajukan upaya 

penyelesaian oleh nasabah 

kepada bank, dibuktikan dengan 

bukti penerimaan pengaduan 

dan/atau surat hasil penyelesaian 

pengaduan yang dikeluarkan oleh 

bank; 

c. Sengketa yang diajukan tidak 

sedang dalam proses atau belum 

pernah diputuskan oleh lembaga 

arbitrase atau peradilan, atau 

belum terdapat kesepakatan yang 

difasilitasi oleh lembaga mediasi 

lainnya, yaitu sengketa tersebut 

belum pernah diajukan oleh 

nasabah dan/atau bank kepada 

lembaga-lembaga arbitrase atau 

peradilan atau lembaga mediasi 

lainnya atau upaya penyelesaian 

sengketa pada lembaga-lembaga 

dimaksud sudah dihentikan; 

d. Sengketa yang diajukan 

merupakan sengketa keperdataan; 

e. Sengketa yang diajukan belum 

pernah diproses dalam mediasi 

perbankan yang difasilitasi oleh 

Bank Indonesia. Sengketa yang 

sudah pernah diupayakan 

penyelesaiannya melalui mediasi 

perbankan yang difasilitasi oleh 

Bank Indonesia tidak dapat 

diproses ulang; 

f. Pengajuan penyelesaian sengketa 

tidak melebihi 60 hari kerja sejak 

tanggal surat hasil penyelesaian 

pengaduan yang disampaikan 

bank kepada nasabah. 

Ketentuan dalam Pasal 8 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/5/PBI/2006 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 

telah menentukan batas waktu 

pengajuan penyelesaian sengketa 

pada mediasi perbankan, yaitu 

maksimal 60 hari kerja sejak tanggal 

surat hasil penyelesaian pengaduan 

yang disampaikan bank kepada 

nasabah. 

Dengan merujuk kepada 

ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/1/PBI/2008, berarti tenggang 

waktu pengajuan penyelesaian 

sengketa pada mediasi perbankan 

tidak boleh melebihi 60 hari kerja 

sejak tanggal surat hasil penyelesaian 

pengaduan yang disampaikan bank 

kepada nasabah. Dengan kata lain 

pengajuan penyelesaian sengketa 

pada mediasi perbankan dapat 

diterima maksimal 60 hari kerja 
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setelah proses internal bank selesai 

dilakukan. 

Proses penyelesaian sengketa 

pada mediasi perbankan bersifat 

tertutup untuk umum (closed 

session). Jadi pertemuan atau 

perundingan yang dilaksanakan 

selama proses mediasi perbankan 

bersifat rahasia (konfidensial), yang 

hanya dihadiri oleh pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses mediasi 

perbankan, yaitu nasabah, bank dan 

mediator. Hal ini dimaksudkan untuk 

melindungi kepentingan para pihak 

yang bersengketa. 

 

Kekuatan Hukum dari 

Kesepakatan Mediasi Perbankan 

Produk hukum dari suatu proses 

mediasi adalah kesepakatan para 

pihak dalam bentuk perjanjian 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

6 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) 

bahwa kesepakatan penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat yang 

telah tercapai dibuat dalam bentuk 

tertulis adalah final dan mengikat, 

para pihak untuk dilaksanakan 

dengan iktikad baik (te goude trouw) 

serta wajib didaftarkan di Pengadilan 

Negeri dalam waktu paling lama 30 

hari agar memiliki kekuatan 

eksekutorial yang dapat dipaksakan 

pelaksanaannya dan dapat 

memberikan suatu kepastian hukum 

terhadap para pihak yang 

menyepakatinya. Artinya walaupun 

perjanjian damai tersebut mengikat 

(final and binding), namun untuk 

mendapatkan kekuatan eksekutorial 

perjanjian damai atau akta 

kesepakatan tersebut harus 

didaftarkan ke Pengadilan Negeri. 

Hal tersebut juga diuraikan dalam 

Pasal 1858 KUH Perdata, Pasal 130 

HIR/ 154 RBg sebagai berikut: 

Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata: 

“segala perdamainan mempunyai 

diantar pihak suatu kekuatan seperti 

suatu putusan Hakim dalam tingkat 

penghabisan.” 

Pasal 130 ayat (2) HIR: ”Jika 

perdamaian yang demikian itu dapat 

dicapai, maka pada waktu sidang 

diperbuat sebuah akta tentang itu, 

dalam mana kedua belah pihak 

dihukumkan akan menepati 

perjanjian yang diperbuat itu, surat 

mana akan berkekuatan dan akan 

dijalankan sebagai putusan yang 

biasa.” 

Pasal 130 ayat (3): “Putusan yang 

sedemikian tidak diizinkan 

dibanding.”   

Penyelesaian Persengketaan 

antara Nasabah dengan PT. Bank 

Mestika Dharma, Tbk 
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Penyelesaian persengketaan 

nasabah pada Bank Mestika 

dilaksanakan oleh Unit Penanganan 

dan Penyelesaian Pengaduan 

Nasabah. Prosedur penyelesaian 

pengaduan nasabah ini sesuai 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/7/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 7/24/DPNP serta 

perubahannya yakni Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 

tentang Penyelesaian Pengaduan 

Nasabah. 

Tata cara/prosedur penyelesaian 

pengaduan nasabah pada Bank 

Mestika adalah sebagai berikut: 

1. Nasabah, atau perwakilan 

nasabah yang menunjukkan 

surat kuasa khusus dapat 

menyampaikan pengaduan atas 

transaksi keuangan yang 

dilakukan ke Kantor Bank 

Mestika terdekat pada jam kerja 

Bank. Petugas Bank berhak 

meminta informasi yang 

diperlukan dalam pengaduan. 

2. Pengaduan secara lisan yang 

dilakukan tanpa tatap muka 

hanya dapat dilakukan oleh 

Nasabah. Pengaduan secara lisan 

yang dilakukan dengan tatap 

muka dapat dilakukan oleh 

nasabah ataupun perwakilan 

nasabah dengan menunjukkan 

surat kuasa khusus. Pengaduan 

yang dilakukan akan dicatatkan 

pada bukti register pengaduan 

Nasabah. Jika diperkirakan 

dalam 2 (dua) hari kerja tidak 

dapat diselesaikan, maka petugas 

Bank akan meminta nasabah 

membuat pengaduan secara 

tertulis. 

3. Pengaduan secara tertulis wajib 

menginformasikan keterangan 

yang diperlukan dalam 

pengaduan. Petugas Bank berhak 

meminta informasi yang 

diperlukan dan nasabah akan 

memperoleh bukti tanda terima 

pengaduan dari petugas Bank. 

4. Dalam hal pengaduan 

tulisan/lisan berkaitan dengan 

produk pihak lain yang 

dipasarkan Bank dan diluar 

tanggung jawab Bank maka 

Bank hanya membantu 

meneruskan pengaduan ke pihak 

penerbit. 

5. Hasil Penanganan Pengaduan 

nasabah dan atau 

perkembangannya akan 

disampaikan ke Nasabah paling 

lambat 2(dua) hari kerja untuk 
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pengaduan secara lisan, dan 

20(dua puluh) hari kerja untuk 

pengaduan secara tertulis. 

Apabila terjadi perpanjangan 

waktu penyelesaian Nasabah 

akan diberitahukan secara 

tertulis. Masa penyelesaian 

pengaduan dapat diperpanjangan 

maksimal selama 40(empat 

puluh) hari kerja. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1.  Pengaturan mengenai 

penggunaan pilihan forum dalam 

penyelesaian sengketa perbankan 

terdapat pada Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 5/8/PBI/2006 

sebagaimana telah diubah 

menjadi Peratuan Bank Indonesia 

Nomor 10/1/PBI/2008 tentang 

Mediasi Perbankan. Peraturan ini 

merupakan tindak lanjut dari 

Undang-Undang perlindungan 

konsumen serta terkait dalam 

rencana kerja Bank Indonesia 

yang tertuang dalam Arsitektur 

Perbankan Indonesia yaitu pada 

Pilar ke-6 mengenai 

perlindungan nasabah. 

2. Ruang lingkup mediasi 

perbankan menurut Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 

5/8/PBI/2006 sebagaimana telah 

diubah menjadi Peratuan Bank 

Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 

tentang Mediasi Perbankan yaitu 

guna mengkaji ulang sengketa 

secara mendasar dalam rangka 

memperoleh kesepakatan 

perdamaian.  

Ketentuan atau syarat pengajuan 

penyelesaian sengketa melalui 

mediasi perbankan hanya 

sengketa yang berkenaan dengan 

aspek transaksi keuangan 

nasabah paad bank, dengan 

ketentuan nilai tuntutan finansial 

maksimal Rp. 500 juta untuk 

setiap kasus sengketa. Cakupan 

tuntutan finansial yang dimaksud 

terbatas pada tuntutan yang 

diakibatkan oleh kerugian 

materiil dan/atau biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan nasabah 

dalam rangka penyelesaian 

sengketa.   

Pelaksanaan mediasi 

perbankan secara ringkas adalah 

sebagai berikut: 

a. Memanggil para pihak yang 

bersengketa 

b. Membuat dan 

penandatanganan perjanjian 

mediasi 
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c. Menjalani proses mediasi 

d. Menandatangani akta 

kesepakatan. 

3. PT. Bank Mestika Dharma,Tbk 

dalam penyelesaian sengketa 

dengan nasabah dalam pemberian 

jasa kredit tidak memiliki 

kebijakan mengenai penyelesaian 

sengketa melalui lembaga 

mediasi, akan tetapi Bank 

Mestika memiliki suatu unit yang 

bertanggung jawab dalam 

penangganan dan penyelesaian 

pengaduan nasabah. Unit ini 

dibawahi oleh Kepala Bagian 

Operasional yang bertanggung 

jawab dalam penyelesaian 

pengaduan nasabah terkait 

keluhan nasabah akan pelayanan 

yang mereka terima. Apabila 

penyelesaian pengaduan nasabah 

secara intern tidak menemui kata 

sepakat dan/atau berakhirnya 

masa waktu penyelesaian 

pengaduan, maka proses 

penyelesaian sengketa dapat 

dilanjutkan penyelesaiannya 

melalui mediasi perbankan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Saran 

1. Bank Indonesia memperhatikan 

kembali membentuk lembaga 

mediasi perbankan yang secara 

khusus menyelesaikan sengketa 

keuangan secara luas tidak hanya 

dalam bidang perbankan saja. 

2. Terkait dengan kebijakan dari 

Bank Mestika terkait 

penyelesaian pengaduan nasabah 

sudah memadai, namun apabila 

Nasabah tidak puas dengan hasil 

penyelesaian pengaduan nasabah, 

kiranya Bank Mestika dapat 

menyarankan kepada para 

nasabah untuk membawa proses 

penyelesaian sengketa melalui 

forum Mediasi perbankan 

terlebih untuk nasabah UMKM 

(Usaha Menengah, Kecil dan 

Mikro).   
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