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Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan salah satu 

lembaga arbitrase yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa 

bisnis syariah. BASYARNAS memiliki hukum acara arbitrase sendiri yang dapat 

dijadikan pilihan hukum bagi para pihak yang bersengketa yang diatur dalam 

Peraturan Prosedur BASYARNAS. Akan tetapi, untuk mengajukan penyelesaian 

sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS, pemohon harus tetap berdasarkan 

klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Adapun masalah dalam penelitian ini 

adalah dasar hukum BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah, 

prosedur penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS, serta faktor 

penunjang dan penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui 

BASYARNAS. 

 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 

studi pustaka. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 

sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar hukum yang dipakai dalam 

penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS yaitu hukum Islam dan hukum 

nasional. Peraturan Prosedur BASYARNAS mengatur dasar hukum yang 

digunakan yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan Fatwa 

DSN-MUI. Para pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya di 

BASYARNAS maka akan diselesaikan dan diputus menurut peraturan prosedur 

BASYARNAS. Prosedur dalam menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS 

adalah sebagai berikut: permohonan arbitrase, penunjukkan arbiter tunggal atau 

arbiter majelis, jawaban termohon, perdamaian, pembuktian saksi atau ahli, 

pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran putusan, dan eksekusi putusan 

BASYARNAS. Faktor penunjang dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah 

melalui BASYARNAS yaitu para arbiter BASYARNAS adalah arbiter yang 
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berkompeten dalam bidangnya. Sedangkan faktor penghambat dalam 

penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS yaitu perlawanan 

pihak ketiga, perlawanan pihak tereksekusi, permohonan peninjauan kembali 

(PK), amar putusan tidak jelas, dan objek eksekusi adalah barang milik negara. 
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