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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis saat ini berkembang tanpa batas sehingga 

mampu menerobos berbagai dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian 

manusia menjadi banking minded. Perkembangan bisnis tidak terlepas dari apa 

yang dinamakan bank. Bank berperan penting dalam perkembangan 

perekonomian dan bisnis. Banyak regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, 

yakni dengan adanya deregulasi diberlakukannya UU No 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, ini merupakan 

kesempatan dan memberikan peluang bagi umat Islam sebagai pendukung 

terhadap dunia bisnis dan perekonomian umat.  

Tidak terlepas kemungkinan atau dapat dipastikan bahwa pelibatan dunia 

perbankan tidak hanya bank konvensional saja tetapi juga bank dengan sistem 

syari’ah atau dengan istilah lain yakni bank Islam. Gagasan untuk mendirikan 

perbankan Islam berkaitan dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi 

Islam. Seiring sejalan dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi dan semaraknya 

transaksi bisnis, hal ini tidak menutup kemungkinan munculnya sengketa 

(dispute/difference) antar pihak yang terlibat. Asal mula sengketa biasanya juga 

bermula pada situasi dimana ada dua pihak yang dirugikan oleh pihak lain. 

Biasanya diawali oleh perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup. Setiap 

jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang 
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cepat. Makin banyak dan makin luas kegiatan bisnis, maka frekuensi terjadinya 

sengketa makin tinggi, maka makin banyak pula sengketa yang harus 

diselesaikan.  

Dalam masyarakat yang tradisional sengketa sering diselesaikan dengan 

menggunakan kekerasan, sementara masyarakat modern menyelesaikan sengketa 

tanpa kekerasan dengan memanfaatkan pihak yang dianggap netral.1 Secara 

konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau 

penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam situasi demikian, posisi para 

pihak yang bersengketa saling berlawanan satu sama lain. Namun dalam hal bisnis 

atau perbankan terkadang tidak direkomendasikan untuk dilakukan, biasanya 

digunakan sebagai jalan terakhir yang ditempuh (ultimum-remedium) setelah 

alternatif lain tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang 

menghabiskan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak 

mengalami ketidakpastian. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga 

peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak 

yang bersengketa. 2 

Penyelesaian perkara melalui peradilan juga terkadang hanya bersifat 

formalistik belaka. Hal ini dikarenakan para pihak yang bersengketa diapaksakan 

untuk menerima kepeutusan pengadilan meskipun putusan itu sendiri terkadang 

jauh dari rasa keadilan. Dan yang pada akhirnya bisa menyebabkan adanya main 

                                                             
1 Komar Kantaatmadja, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, (Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti, 2001), hal.  21-22.  

2 Suyud Margono, op. cit. hal. 12-13 
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hakim sendiri (eigen rechting) yang dilakukan dengan berbagai cara. Dan banyak 

pula yang terjadi di masyarakat yang terkena mafia peradilan hanya karena tidak 

mengetahui prosedur yang harus dijalankan bahkan mayoritas dari masyarakat 

buta terhadap hukum, yang pada akhirnya tidak memperoleh keadilan tetapi hanya 

dipermainkan dan mengeluarkan banyak uang. Mayoritas masyarakat belum 

mengetahui eksistensi dari BANI dan BASYARNAS sebagai lembaga yang 

mewakili untuk penyelesaian sengketa non-litigasi. Mayoritas masyarakat hanya 

mengetahui penyelesaian sengketa melalui litigasi, padahal terdapat jalur non-

litigasi melalui BANI dan BASYARNAS yang lebih murah, cepat dan efisien.   

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis sebenarnya sudah 

lama dikenal dalam praktek perdagangan maupun penanaman modal di Indonesia.  

Di negara-negara maju forum ADR (Alternative dispute resolution) adalah 

merupakan forum yang sudah umum digunakan. Sebaliknya di Indonesia 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase belum diterapkan secara maksimal.  

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memprakarsai dibentuknya BAMUI 

(Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang diresmikan  tanggal 21 Agustus 1993 

di Jakarta. Kehadiran BAMUI sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, 

bukan karena dilatarbelakangi oleh kesadaran kepentingan umat untuk 

melaksanakan syari’at Islam tetapi juga menjadi kebutuhan riil adanya praktek 

perdata secara perdamaian selaras dengan perkembangan ekonomi dan keuangan 

dikalangan umat.   
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Menurut H. Hartono Mardjono, bahwa adanya suatu “lembaga permanen” 

yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perkara 

perdata diantara bank dengan para nasabahnya, atau khususnya menggunakan jasa 

mereka, dan umumnya umat islam yang melakukan hubungan-hubungan 

keperdataan yang menjadikan syari’at sebagai dasarnya adalah suatu kebutuhan 

yang benar-benar nyata dan juga memiliki dasar-dasar yang kuat berdasarkan 

hukum positif yang berlaku.3  

Dengan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, masalah ini 

cukup menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Dan dengan cara 

langsung terjun ke lembaga yang bersangkutan maka akan memperoleh hasil 

penelitian yang lebih mendalam dan spesifik.  

Adapun Topik ini, diberi judul: PROSEDUR PENYELESAIAN 

SENGKETA PERBANKAN DI BANI DAN BASYARNAS SURABAYA 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa perbankan di BANI dan 

BASYARNAS Surabaya? 

2. Apa saja persamaan dan perbedaan prosedur penyelesaian sengketa perbankan 

di BANI dan BASYARNAS Surabaya? 

 
                                                             
3 H. Hartono Mardjono, Menegakkan Syari’at Islam dalam Konteks Keindonesiaan, 
(Bandung: Mizan, 1997, cet.I), hal.66. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:  

1. Mengetahui Prosedur penyelesaian sengketa perbankan di BANI dan 

BASYARNAS Surabaya. 

2. Dapat mengetahui perbedaan mendasar dalam prosedur penyelesaian di BANI 

dan BASYARNAS Surabaya.   

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ialah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan Kontribusi pengembangan Mata Kuliah Hukum Perbankan 

Islam, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perjanjian Islam, MAPS, dan 

Manajemen Law Firm. 

b. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai 

lembaga non-judicial, dalam hal ini BANI dan BASYARNAS ditengah 

pesatnya muncul permasalahan perbankan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan harapan agar dapat 

memperdalam pengetahuan peneliti mengenai BANI dan BASYARNAS 
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serta mengetahui perbedaan prosedur penyelesaian sengketa perbankan di 

BANI dan BASYARNAS, dalam hal ini di BANI dan BAMUI Surabaya.  

Disamping itu penelitian ini juga ditujukan sebagai salah satu tugas akhir 

perkuliahan yang akan menentukan kelulusan para mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang. Dan syarat untuk memperoleh gelar S1, S.Sy., 

S.H.   

b. Bagi Lembaga Terkait 

Dan besar harapan peneliti agar penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi 

lembaga terkait dalam hal ini BANI dan BASYARNAS Surabaya untuk 

dijadikan sebagai bahan kritik dan masukan  demi mewujudkan konsep 

court of excellent dalam peradilan. Hal ini karena BANI dan 

BASYARNAS juga merupakan lembaga penyelesaian sengketa meskipun 

di luar peradilan. Namun diharapkan keberadaan BANI dan 

BASYARNAS dapat menyokong terbentuknya keadilan di Negara 

Indonesia.    

c. Bagi Masyarakat 

Selain bagi diri sendiri dan lembaga terkait, penelitian ini juga diharapkan 

bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Peneliti berharap agar 

sekiranya masyarakat dapat mengetahui eksistensi lembaga BANI dan 

BASYARNAS. Dan mereka dapat mengetahui bahwa segala perkara yang 

muncul dalam hal keperdataan tidak harus diselesaikan dengan jalan 

litigasi tetapi terdapat jalur non-litigasi. Peneliti juga berharap masyarakat 
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tidak buta hukum dan semakin cerdas dalam menyelesaikan perkara 

hukum dalam penelitian ini terkait dengan masalah keperdataan. Hal ini 

demi membantu masyarakat agar tidak terjerat mafia-mafia hukum.  

E. Metode Penelitian 

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan dari suatu penelitian, langkah-langkah yang akan ditempuh agar relevan 

dengan masalah yang telah dirumuskan. Untuk membahas skripsi ini digunakan 

metode penelitian sebagai berikut :  

1) Pendekatan  

Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis. 

Yuridis sosiologis atau socio legal research (non doctrinal) yaitu untuk 

mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris atau normatif.4 Dalam hal 

pendekatan penelitian ini adalah melihat hukum sebagai kaidah atau norma 

sebagai perilaku manusia dalam masyarakat berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yakni terkait tentang bagaimana prosedur 

penyelesaian sengketa perbankan di BANI dan BASYARNAS Surabaya 

apabila dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan atau dicari melalui 

penelitian lapangan (field research).   

2) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di lembaga BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia) dan BAMUI (Badan Arbitrase Mu’amalat Indonesia) Surabaya. 
                                                             
4 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM 
Press,2009), hal. 94.  
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Lokasi penelitian ini  berlokasi di Surabaya karena kedua lembaga tersebut 

terletak di Surabaya dan tidak terdapat di kota Malang.  

3) Sumber Data 

Sumber  yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

a) Sumber Data Primer 

Sumber data primer ialah sumber penelitian yang langsung memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sumber tersebut 

berupa data hasil wawancara secara mendalam dengan (Bapak 

Suhirmanto selaku Kepala Kesekretariatan BANI Surabaya) dan  

(Bapak Yasin sebagai salah satu sekretaris DPP MUI), dokumentasi 

berupa Data Register Perkara, Struktur Organisasi BANI dan 

BASYARNAS, Peraturan Prosedur Penyelesaian BANI dan 

BASYARNAS, serta Perundang-undangan yang berkaitan dengan 

materi hukum dalam Penelitian yang akan dilakukan, yaitu UU Nomor 

30 Tahun 1999.  

b) Sumber Data Sekunder 

Sumber data Sekunder merupakan sumber yang mendukung penelitian 

yang akan dilakukan, serta melengkapi data primer berupa sumber 

bahan hukum Islam (berupa Al-Qur’an, AL-Hadits, dan Ijtihad),  serta 

buku-buku yang terkait dengan materi Arbitrase.  
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c) Sumber Data Tertier 

Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti 

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. 

4) Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data  dalam penelitian ini menggunakan dua cara di 

bawah ini, yakni: 

a. Wawancara mendalam, yakni penggalian bahan hukum dari responden 

yang ada di lapangan, dalam hal ini peneliti akan melakukan 

wawancara dengan responden, yakni: 

1 Di BANI Surabaya peneliti akan melakukan wawancara dengan 

Bpk. Suhirmanto selaku Kepala Kesekretariatan BANI Surabaya.  

2 Di BAMUI Surabaya peneliti akan melakukan wawancara dengan 

Bpk. Yasin sebagai salah satu sekretaris DPP MUI.  

b. Dokumentasi, yakni metode yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dokumen yang terkait dengan penelitian berupa Data 

Register Perkara, Struktur Organisasi BANI dan BASYARNAS, 

Peraturan Prosedur Penyelesaian BANI dan BASYARNAS, Company 

Profile.  

5) Analisa Data  
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Analisa data adalah proses penyusunan data agar proses penyusunan data 

agar dapat ditafsirkan. (Nasution,1998:126)  

Menyusun berarti menggolongkan ke dalam pola, tema dan kategori. 

Tafsiran berarti memberi makna analisis, menjelaskan pola dan 

menghubungkannya dengan berbagai konsep yang kemudian hasilnya 

dituangkan ke dalam bentuk kata, sehingga metode analisa data yang 

dipakai adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis 

sosiologis. Maka data yang diperoleh berupa data kualitatif dari produk 

perundang-undangan serta dari lapangan. Dan dengan memperhatikan 

faktor-faktor yang ada dalam praktek dan dibandingkan dengan uraian 

yang diperoleh melalui studi dokumen,  

Dan karena penelitian ini merupakan studi komparatif maka peneliti juga  

menggunakan analisa komparatif induktif dimana data-data yang telah 

didapat diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya lalu memberikan 

kesimpulan akhir.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar penulisan yang akan dituangkan terurai dalam 

sistematika yang terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan 
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Peneliti menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar 

pustaka. 

 

Bab II Kajian Pustaka 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai landasan teoritis tentang Tinjauan 

Umum Tentang Arbitrase Menurut Hukum Islam; Pengertian Arbitrase, 

Sejarah Arbitrase, Sumber Hukum Arbitrase, Prosedur Penyelesaian Sengketa 

melalui Arbitrase berdasar Peraturan Basyarnas, Tinjauan Umum Tentang 

Arbitrase Menurut Hukum Positif; Pengertian Arbitrase, Sejarah Arbitrase, 

Sumber Hukum Arbitrase, Prosedur Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase 

berdasar UU No.30 Tahun 1999, Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian 

Sengketa; Pengertian Penyelesaian Sengketa, Macam-Macam Sengketa 

Perbankan, Tinjauan Tentang Basyarnas (Badan Arbitrase Syari’ah Nasional) 

dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia); BASYARNAS (Badan 

Arbitrase Syari’ah Nasional), BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).  

Bab III Hasil Penelitian 

Bab ini merupakan laporan dari hasil analisa penelitian terhadap rumusan 

masalah yang ada. Peneliti menganalisa data penelitian mengenai  prosedur 

penyelesaian sengketa perbankan di BANI dan BASYARNAS dengan 

menggunakan analisa deskriptif kualitatif dan komparatif induktif.   

Bab IV Penutup 
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Peneliti menguraikan kesimpulan serta saran dan rekomendasi penelitian. Di 

dalam bab ini peneliti menegaskan secara singkat hasil penelitian, sehingga 

dapat secara jelas diketahui titik temu antara hasil penelitian dengan rumusan 

masalah yang ingin dijawab. Di samping itu, peneliti memberi saran dan 

rekomendasi penelitian pada berbagai pihak yang terkait dengan Arbitrase.  

 

G. Daftar Pustaka 

Bagian ini memuat buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, atau bahan-bahan 

teks lain yang dirujuk dan digunakan dalam penelitian ini. 
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