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Beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan dari BI ke OJK 
telah menyebabkan transformasi yang menyeluruh dan sistematis di dalam sistem 
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk 
didalamnya ialah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah bank. 
Otoritas Jasa keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor: 01/POJK.07/2014 yang mana mengamanatkan untuk dibentuk Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di setiap sektor jasa keuangan. 
Berdasarkan hal tersebut asosiasi dibidang perbankan mendirikan Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang resmi 
beroperasi pada awal tahun 2016. Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian 
sengketa perbankan melalui LAPSPI. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini 
adalah peryaratan penyelesaian sengketa di LAPSPI, bentuk-bentuk penyelesaian 
sengketa di LAPSPI, dan prosedur penyelesaian sengketa di LAPSPI. 
 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Data 
yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan 
cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang dianalisis 
secara kualitatif. 
 
Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa sengketa yang dapat 
diselesaikan melalui LAPSPI haruslah berupa sengketa perdata yang timbul di 
antara para pihak terkait dengan perbankan. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa 
perbankan melalui LAPSPI berupa Mediasi, Ajudikasi, dan Arbitrase. Prosedur 
penyelesaian sengketa melalui LAPSPI dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. 
Pertama, para pihak dapat memilih Mediasi sebagai awal penyelesaian sengketa, 
hasil Mediasi ini berupa Kesepakatan Perdamaian yang dapat dikuatkan ke dalam 
bentuk Akta Perdamaian untuk dapat dilaksanakan. Apabila Mediasi tidak 
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berhasil, para pihak dapat melanjutkannya dengan Ajudikasi. Putusan Ajudikasi 
ini bersifat final dan mengikat para pihak apabila pemohon menerima putusan 
ajudikasi secara keseluruhan dan dalam hal ini maka putusan ajudikasi sudah 
dapat dilaksanakan. Kedua, para pihak dapat memilih Arbitrase sebagai 
penyelesaian sengketa yang pertama dan terakhir. Putusan Arbitrase harus terlebih 
dahulu didaftarkan di pengadilan negeri untuk dapat dilaksanakan. 
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