PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA
NOMOR: 01/LAPSPI-PER/2017
TENTANG
PERATURAN DAN PROSEDUR MEDIASI
PENGURUS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA
Menimbang:

a. bahwa dalam penyelesaian pengaduan Nasabah kepada Perbankan
seringkali tidak tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh
Para Pihak;
b. bahwa terdapat forum alternatif penyelesaian sengketa perbankan
di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Sektor Jasa Keungan;
c. bahwa asosiasi-asosiasi perbankan telah membentuk Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)
dengan layanan Mediasi, Adjudikasi, dan Arbitrase, untuk Para
Pihak dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil,
dan efisien;
d. bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk
membuat Peraturan dan Prosedur Mediasi LAPSPI sebagai
pedoman bagi para pihak terkait.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3872), beserta perubahannya apabila
ada;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang diundangkan
tanggal 6 Agustus 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5431) beserta perubahannya apabila ada;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Keuangan,
yang diundangkan tanggal 23 Januari 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5499) beserta perubahannya
apabila ada;
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5. Anggaran Dasar LAPSPI sebagaimana tertuang dalam Akta
Pendirian Nomor 36 tanggal 28 April 2015 yang dibuat di hadapan
Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dengan Surat Keputusan KEMENKUMHAM Nomor AHU0004902.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 16 September 2015,
beserta perubahannya apabila ada.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN DAN PROSEDUR MEDIASI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Definisi

(1)

Dalam Peraturan dan Prosedur ini yang dimaksud dengan:
(a) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses
perundingan di LAPSPI untuk memperoleh Kesepakatan Para Pihak dengan
dibantu oleh Mediator.
(b) Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
(c) Mediator Tetap adalah orang perseorangan yang diangkat oleh LAPSPI sebagai
Mediator dan tercatat dalam Daftar Mediator Tetap.
(d) Daftar Mediator Tetap adalah daftar yang diterbitkan oleh LAPSPI yang berisikan
nama-nama Mediator Tetap.
(e) Sekretaris adalah 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat yang ditunjuk oleh
Pengurus untuk membantu Mediator dalam urusan pencatatan dan administrasi
selama proses Mediasi.
(f)
Kode Etik adalah Kode Etik yang berlaku bagi Mediator LAPSPI.
(g) Benturan Kepentingan adalah kondisi seseorang dimana yang bersangkutan
tidak dapat bertindak secara objektif karena adanya kepentingan pribadi, baik
secara ekonomi maupun sosial.
(h) Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa Mediator telah
lulus pelatihan dan pendidikan Mediator yang diselenggarakan oleh lembaga
yang telah diakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(i)
Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa
sengketa mereka ke LAPSPI untuk memperoleh penyelesaian.
(j)
Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
melalui Mediasi LAPSPI.
(k) Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa
melalui Mediasi LAPSPI.
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(l)

(2)

Permohonan Mediasi adalah surat permohonan yang diajukan oleh Para Pihak
atau salah satu Pihak atau Arbiter Tunggal/Ketua Majelis Arbitrase kepada
Pengurus LAPSPI untuk menyelenggarakan Mediasi dengan menggunakan
Peraturan dan Prosedur ini.
(m) Perjanjian Mediasi adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh Para Pihak untuk
menyelesaikan sengketa melalui Mediasi LAPSPI.
(n) Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat
kronologis kejadian sengketa, tuntutan yang diajukan, dan usulan solusi
penyelesaian.
(o) Pengurus adalah mereka yang diangkat sebagai Pengurus LAPSPI sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar LAPSPI, beserta segala perubahannya jika ada.
(p) Sekretariat adalah sekretariat yang dibentuk Pengurus untuk menjalankan
operasional sehari-hari LAPSPI yang dipimpin oleh salah satu anggota Pengurus,
atau personil lain yang ditunjuk oleh Pengurus.
(q) Kaukus adalah pertemuan antara Mediator dengan salah satu Pihak tanpa
dihadiri oleh Pihak lain.
(r) Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk
dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani
Para Pihak dan Mediator.
(s) Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara Pihak Pemohon
dengan sebagian atau seluruh Pihak Termohon dan kesepakatan Para Pihak
terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum
yang disengketakan dalam proses Mediasi.
(t)
Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi Kesepakatan Perdamaian yang
dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk menguatkan isi Kesepakatan
Perdamaian tersebut.
(u) Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum
yang diselenggarakan di LAPSPI dengan menggunakan Peraturan dan Prosedur ini
yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.
(v) Layanan Probono adalah layanan Mediasi secara cuma-cuma untuk sengketa
dengan jumlah Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) yang diajukan oleh Pemohon dengan kriteria tertentu yang
ditetapkan dalam Keputusan Rapat Pengurus LAPSPI.
(w) Layanan Komersial adalah layanan Mediasi berbayar untuk sengketa dengan
jumlah Tuntutan Ganti Rugi diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
(x) Tuntutan Ganti Rugi adalah jumlah nominal materiil tertentu yang dituntut oleh
Pemohon.
Penyebutan kata “hari” dalam Peraturan dan Prosedur ini adalah merujuk kepada hari
kerja nasional Indonesia.
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan dan Prosedur

(1)

(2)

Peraturan dan Prosedur ini mengatur penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui
Mediasi LAPSPI, baik yang diajukan langsung oleh Para Pihak kepada forum Mediasi
LAPSPI maupun yang ditempuh melalui forum Arbitrase LAPSPI.
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi LAPSPI harus memenuhi semua
kriteria tersebut di bawah ini:
(a) merupakan sengketa perdata di bidang Perbankan dan/atau berkaitan dengan
bidang Perbankan;
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(b)

(3)

(4)

sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
(c) sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan
perdamaian;
(d) sengketa yang telah menempuh upaya musyawarah tetapi Para Pihak tidak
berhasil mencapai perdamaian; dan
(e) antara Para Pihak terikat dengan Perjanjian Mediasi.
LAPSPI termasuk Mediator, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat dilarang untuk
memberikan dan/atau menawarkan bantuan hukum dalam bentuk apapun, baik secara
profesional ataupun personal kepada Para Pihak, termasuk nasehat dan/atau opini
hukum menyangkut posisi hukum Para Pihak.
Para Pihak, Mediator, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat wajib mengikuti
ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini.
Pasal 3
Sifat Proses Mediasi

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
Penyelesaian sengketa melalui Mediasi LAPSPI dilaksanakan oleh Para Pihak
berdasarkan kepada itikad baik dan bermartabat, dengan mengesampingkan
mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
Keikutsertaan Para Pihak dalam proses Mediasi adalah berdasarkan keinginan Para
Pihak sendiri tanpa adanya paksaan, dan harus diikuti dengan santun, saling
menghormati dan tertib.
Kesepakatan Perdamaian dibuat secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan.
Kesepakatan Perdamaian bersifat final dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan
dengan itikad baik, dan terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak dapat
diajukan perlawanan atau bantahan.
Pihak yang tidak melaksanakan Kesepakatan Perdamaian dianggap melanggar
perjanjian.
Mediator hanya memfasilitasi pertemuan dan perundingan dalam kerangka Mediasi
dengan tujuan untuk mencapai suatu penyelesaian antara Para Pihak yang bersengketa,
dan dalam hal ini Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu
keputusan atau penetapan pembayaran.
Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh
yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan/atau mendengar secara langsung
serta berpartisipasi dalam pertemuan.
BAB II
MEDIATOR
Pasal 4
Persyaratan Mediator

(1)
(2)

Untuk dapat menjadi Mediator dalam Mediasi LAPSPI, haruslah orang yang sudah
diangkat oleh Pengurus sebagai Mediator Tetap LAPSPI.
Pengurus mengangkat seseorang sebagai Mediator Tetap LAPSPI menurut ketentuan
sebagai berikut :
(a) Pencalonan seseorang untuk menjadi Mediator Tetap LAPSPI diputuskan dalam
Rapat Pengurus berdasarkan pemahaman Pengurus mengenai integritas dan
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(3)

(4)

(5)

(6)

kapabilitas dari calon yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang
tercantum dalam Lampiran II.
(b) Apabila seseorang dimaksud, atas permohonan kesediaan yang disampaikan dari
Pengurus, bersedia menjadi calon Mediator Tetap LAPSPI, maka Pengurus
meminta yang bersangkutan menyampaikan resume jati diri dan riwayat hidup
beserta salinan dokumen-dokumen pendukungnya dan mengikuti uji kecakapan
dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Pengurus.
(c) Pengurus hanya mengangkat seseorang menjadi Mediator Tetap LAPSPI apabila
calon tersebut telah disetujui oleh Badan Pengawas LAPSPI.
Pengangkatan seseorang menjadi Mediator Tetap LAPSPI hanya dapat dilakukan
apabila calon yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam
Lampiran II Peraturan dan Prosedur Mediasi ini.
Apabila setelah diangkat sebagai Mediator Tetap LAPSPI ternyata di kemudian hari
Mediator tersebut mengalami perubahan kondisi pada dirinya yang mengakibatkan
tidak terpenuhinya 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (3),
maka Pengurus segera memutuskan untuk:
(a) membekukan statusnya sebagai Mediator Tetap LAPSPI untuk sementara waktu
sampai dengan dipenuhinya kembali syarat-syarat yang diperlukan; atau
(b) mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas LAPSPI untuk mencabut
statusnya sebagai Mediator Tetap LAPSPI.
Dalam hal keputusan pembekuan atau pencabutan dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan
oleh Pengurus pada saat Mediator yang bersangkutan tengah menjalankan tugasnya
sebagai Mediator perkara, pada saat Mediasi berada dalam tahap apapun, maka
Pengurus segera menghentikan proses Mediasi dimaksud sampai dengan ditunjuk
kembali Mediator baru sesuai dengan Peraturan dan Prosedur ini.
Pengurus menerbitkan Daftar Mediator Tetap LAPSPI yang terbuka untuk umum, dan
memperbaharuinya setiap ada perubahan pada daftar tersebut.
Pasal 5
Kewajiban Mediator

(1)
(2)
(3)
(4)

Mediator wajib mentaati ketentuan Kode Etik dan menghindari Benturan Kepentingan
selama menjalankan fungsinya.
Mediator berkewajiban melaksanakan tugasnya sampai selesai secara profesional,
bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi Kode Etik.
Mediator wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing Pihak
untuk didengar keterangan, pendapat dan keinginannya.
Mediator wajib segera mengundurkan diri apabila, setelah menerima penunjukan
sebagai Mediator, kemudian menyadari bahwa yang bersangkutan ternyata tidak
memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) dan
Pasal 7 ayat (6).
BAB III
Penunjukan Mediator
Pasal 6
Layanan Probono

(1)

Untuk Layanan Probono, Pengurus LAPSPI menunjuk 1 (satu) orang Mediator Tetap
LAPSPI untuk menangani penyelesaian sengketa Para Pihak.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Sekretaris dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah menerima surat
konfirmasi kesediaan Mediasi dari Termohon, meneruskan surat penunjukan kepada
Mediator.
Mediator yang ditunjuk, berhak untuk menerima atau menolak penunjukan atas
dirinya, dan memberikan jawabannya secara tertulis paling lama 5 (lima) hari terhitung
setelah menerima surat penunjukan tersebut kepada Sekretaris, dengan tembusan
Pengurus.
Apabila Mediator menerima penunjukan, maka Mediator di dalam jawabannya
sekaligus melampirkan surat pernyataan dan keterbukaan dalam format yang
ditetapkan dari waktu ke waktu oleh LAPSPI dengan memperhatikan Kode Etik dan
Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan
dan Prosedur Mediasi ini. Mediator bertanggung jawab penuh atas segala risiko hukum
yang timbul dari kebenaran surat pernyataan dan keterbukaan yang telah dibuat dan
ditandatanganinya tersebut.
Mediator hanya boleh menerima penunjukan apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
(a) tidak memiliki benturan kepentingan terhadap salah satu atau Para Pihak yang
bersengketa;
(b) tidak berada dalam pengaruh dan/atau tekanan siapapun untuk menjalankan
tugas sebagai Mediator yang akan mempengaruhi integritas, imparsialitas dan
kemandiriannya dalam menyelenggarakan Mediasi;
(c) dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu
menjalankan tugas sebagai Mediator dengan sebaik-baiknya;
(d) membuat surat pernyataan dan keterbukaan sebagaimana dimaksud ayat (4)
dengan jujur dan benar.
Apabila Mediator menolak penunjukan, karena sebab tidak terpenuhinya ketentuan
ayat (5) pasal ini, maka Pengurus menunjuk Mediator lain dalam waktu paling lama 10
(sepuluh) hari terhitung setelah menerima surat penolakan. Jangka waktu dalam
kesempatan kedua tersebut sudah termasuk konfirmasi penerimaan dari Mediator
yang ditunjuk.
Apabila Mediator melanggar ketentuan Pasal 5, maka proses Mediasi akan
diberhentikan sementara dan Pengurus LAPSPI akan menunjuk dan mengangkat
Mediator baru dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah Mediator memberikan
konfirmasi penerimaan penunjukannya sebagai Mediator, Pengurus menerbitkan surat
keputusan Pengurus tentang pengangkatan Mediator dimaksud sebagai Mediator
untuk perkara yang bersangkutan.
Setelah pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (8), Pengurus menyerahkan Berkas
Permohonan Mediasi kepada Mediator melalui Sekretaris supaya dapat segera dimulai
perundingan Mediasi.
Pasal 7
Layanan Komersial

(1)
(2)

Para Pihak dalam Layanan Komersial berhak memilih seorang atau paling banyak 2
(dua) orang Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator Tetap LAPSPI.
Pengurus, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah menerima surat
konfirmasi kesediaan Mediasi dari Termohon, menyampaikan Daftar Mediator Tetap
LAPSPI kepada Para Pihak untuk menyepakati dan menunjuk 1 (satu) orang atau lebih
Mediator.
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(3)

Para Pihak, dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah menerima
Daftar Mediator Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus telah
menyepakati dan menunjuk 1 (satu) orang atau lebih Mediator dan menyampaikan
penunjukan tersebut secara tertulis kepada Pengurus LAPSPI.
(4) Sekretaris segera meneruskan surat penunjukan kepada Mediator atau Para Mediator
paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah menerima surat dari Para Pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
(5) Mediator hanya boleh menerima penunjukan apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
(a) tidak memiliki benturan kepentingan terhadap salah satu atau Para Pihak yang
bersengketa;
(b) tidak berada dalam pengaruh dan/atau tekanan siapapun untuk menjalankan
tugas sebagai Mediator yang akan mempengaruhi integritas, imparsialitas dan
kemandiriannya dalam menyelenggarakan Mediasi;
(c) dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu
menjalankan tugas sebagai Mediator dengan sebaik-baiknya;
(d) membuat surat pernyataan dan keterbukaan sebagaimana dimaksud ayat (4)
dengan jujur dan benar.
(6)
Apabila Mediator menolak penunjukan, karena sebab tidak terpenuhinya ketentuan
ayat (5) pasal ini, maka Pengurus berwenang menunjuk Mediator lain dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah menerima surat penolakan dan
menyampaikan kepada Para Pihak.
(7) Apabila Mediator menerima penunjukan, maka Mediator di dalam jawabannya
sekaligus melampirkan surat pernyataan dan keterbukaan dalam format yang
ditetapkan dari waktu ke waktu oleh LAPSPI dengan memperhatikan Pedoman
Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan dan
Prosedur Mediasi ini. Mediator bertanggung jawab penuh atas segala risiko hukum yang
timbul dari kebenaran surat pernyataan dan keterbukaan yang telah dibuat dan
ditandatanganinya tersebut.
(8) Pengurus berwenang menunjuk Mediator untuk kepentingan Para Pihak apabila:
(a) Para Pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Pengurus; atau
(b) Para Pihak gagal menunjuk Mediator dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat
(1) atau ayat (3); atau
(c) Mediator yang ditunjuk Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini,
menolak penunjukan.
(9) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah Mediator memberikan
konfirmasi penerimaan penunjukannya sebagai Mediator, Pengurus menerbitkan surat
keputusan Pengurus tentang pengangkatan Mediator dimaksud sebagai Mediator
untuk perkara yang bersangkutan.
(10) Setelah pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (9), Pengurus menyerahkan Berkas
Permohonan Mediasi kepada Mediator melalui Sekretaris supaya dapat segera dimulai
perundingan Mediasi.
Pasal 8
Penggantian Mediator
(1)

Setelah diterbitkan surat pengangkatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (8) dan
Pasal 7 ayat (10), Mediator tidak dapat diganti atau mengundurkan diri, kecuali menurut
syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (6).
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(a) Salah satu Pihak dapat mengajukan permintaan penggantian Mediator secara
tertulis kepada Pengurus dengan tembusan Mediator dan Pihak lainnya apabila
Mediator yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syaratsyarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (5) dan/atau
melanggar ketentuan Pasal 5.
(b) Pengurus segera menghentikan sementara proses Mediasi sampai ada kepastian
mengenai persoalan permintaan penggantian Mediator sebagaimana dimaksud
huruf (a).
(c) Pihak lainnya harus memberikan tanggapan secara tertulis terhadap permintaan
sebagaimana dimaksud huruf (a), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
setelah menerima surat tersebut.
(d) Dalam hal Pihak lain tidak berkeberatan terhadap permintaan penggantian
Mediator tersebut, Pengurus segera mencabut surat keputusan pengangkatan
Mediator perkara sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (8) dan Pasal 7 ayat (10).
(e) Dalam hal Pihak lain berkeberatan terhadap permintaan penggantian Mediator
tersebut, maka persoalan tersebut akan diputuskan oleh Pengurus.
(f) Mediator berhak diberikan kesempatan untuk membela diri atau memberikan
penjelasan kepada Para Pihak dan Pengurus sehubungan dengan adanya
permintaan penggantian dirinya.
(a) Mediator dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Pengurus
dengan tembusan Para Pihak, apabila Mediator tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih
syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (5) atau
melanggar Pasal 5.
(b) Pengurus segera menghentikan sementara proses Mediasi sampai ada kepastian
mengenai persoalan permintaan pengunduran diri Mediator sebagaimana
dimaksud huruf (a).
(c) Para Pihak harus memberikan tanggapan secara tertulis terhadap pengunduran
diri sebagaimana dimaksud huruf (a), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung setelah menerima surat tersebut.
(d) Dalam hal Para Pihak tidak berkeberatan terhadap permintaan pengunduran diri
Mediator tersebut, Pengurus segera mencabut surat keputusan pengangkatan
Mediator perkara sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (8) dan Pasal 7 ayat (9).
(e) Dalam hal Para Pihak berkeberatan terhadap permintaan pengunduran diri
Mediator tersebut, maka persoalan tersebut akan diputuskan oleh Pengurus.
(f) Mediator berhak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada
Pengurus dan Para Pihak sehubungan dengan adanya permintaan pengunduran
dirinya tersebut.
Dalam hal Mediator meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak
memungkinkannya untuk mengajukan permohonan pengunduran diri, maka Pengurus
segera mencabut surat pengangkatan Mediator perkara sebagaimana dimaksud Pasal
6 ayat (8) dan Pasal 7 ayat (9).
Apabila Pengurus memutuskan menolak permintaan penggantian Mediator
sebagaimana dimaksud ayat (2) atau pengunduran diri Mediator sebagaimana
dimaksud ayat (3), maka Mediator tersebut tetap bertugas dan Mediasi dilanjutkan
kembali.
Apabila Pengurus memutuskan menerima permintaan penggantian Mediator
sebagaimana dimaksud ayat (2), atau pengunduran diri Mediator sebagaimana
dimaksud ayat (3), maka Pengurus segera mencabut surat pengangkatan Mediator
perkara sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (8) dan Pasal 7 ayat (9).
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(7)
(8)

Keputusan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) bersifat final
dan mengikat Para Pihak dan Mediator yang bersangkutan.
Setelah Pengurus mencabut surat keputusan pengangkatan Mediator perkara,
selanjutnya Mediator yang baru akan ditunjuk sesuai dengan tata cara penunjukan
Mediator yang diganti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung
setelah tanggal pencabutan surat keputusan tersebut. Proses Mediasi dimulai kembali
dengan perhitungan jangka waktu yang baru.
BAB IV
Proses Mediasi
Pasal 9
Pendaftaran Permohonan Mediasi

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Mediasi diselenggarakan berdasarkan Permohonan Mediasi yang diajukan
pendaftarannya oleh Para Pihak atau salah satu Pihak kepada LAPSPI.
Berkas Permohonan Mediasi paling kurang memuat:
(a) nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
(b) jenis perkara;
(c) permintaan kepada LAPSPI untuk diselenggarakan Mediasi;
(d) Resume Perkara;
(e) fotokopi dokumen-dokumen atau bukti-bukti pendukung;
Resume Perkara dibuat oleh masing-masing Pihak jika tidak dimungkinkan untuk dibuat
secara bersama-sama.
Pengurus menyampaikan surat konfirmasi penerimaan atau penolakan terhadap
pendaftaran Permohonan Mediasi kepada Para Pihak dalam waktu paling lama 10
(sepuluh) hari terhitung setelah diterimanya konfirmasi tertulis dari Termohon.
Apabila Permohonan Mediasi dinyatakan ditolak, maka surat sebagaimana dimaksud
ayat (4) memuat alasan penolakan. Para Pihak dapat mengajukan kembali Permohonan
Mediasi setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan
Prosedur ini.
Apabila Permohonan Mediasi dinyatakan diterima, maka surat sebagaimana dimaksud
ayat (4) memuat pula:
(a) pemberitahuan mengenai dimulainya penunjukan Mediator;
(b) pemberitahuan mengenai nama Sekretaris yang ditunjuk oleh Pengurus untuk
perkara yang bersangkutan;
(c) informasi mengenai biaya-biaya Mediasi atas perkara yang bersangkutan.
Terhadap permohonan Mediasi yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (6),
Sekretariat pada tanggal yang sama dengan tanggal konfirmasi dimaksud mencatatkan
permohonan tersebut dalam buku register perkara LAPSPI.
Pengurus dapat melimpahkan kewenangan melakukan konfirmasi atas pendaftaran
Permohonan Mediasi kepada personil Sekretariat.
Pasal 10
Sekretaris

(1)
(2)

Pengurus menunjuk 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat untuk menjadi Sekretaris
pada perkara yang akan atau sedang diproses dalam Mediasi.
Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
(a) membuat risalah pertemuan perundingan, kaukus dan dengar pendapat;
(b) mengurus korespondensi Mediasi;
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(c)
(d)

(3)

menyimpan catatan dan dokumen Mediasi;
menandatangani surat-surat undangan pertemuan kepada Para Pihak atas nama
Mediator;
(e) membantu Para Pihak dan Mediator menyiapkan format konsep Kesepakatan
Perdamaian;
(f) membantu Mediator dalam menyusun jadwal perundingan dan mengingatkan
Mediator dan Para Pihak mengenai jangka waktu Mediasi;
(g) menyiapkan konsep laporan Mediator kepada Pengurus mengenai selesainya
Mediasi;
(h) tugas-tugas lain yang diatur pada bagian lain dari Peraturan dan Prosedur ini,
apabila ada.
Sekretaris wajib menjaga prinsip kerahasiaan atas proses Mediasi dan melaksanakan
tugasnya sampai dengan selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan
menjaga integritas serta menjunjung tinggi kehormatan LAPSPI.
Pasal 11
Perjanjian Mediasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Perjanjian Mediasi dapat dibuat dengan cara sebagai berikut:
(a) tertuang dalam klausula penyelesaian sengketa dari perjanjian pokok;
(b) dibuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh Para Pihak;
(c) dalam bentuk pernyataan Para Pihak di hadapan persidangan Arbitrase LAPSPI.
Dalam hal pengajuan Mediasi dibuat dalam bentuk pernyataan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf (c) maka perjanjian tersebut cukup dibuktikan dengan Berita Acara
Persidangan Arbitrase LAPSPI.
Perjanjian Mediasi memuat pernyataan bahwa Para Pihak bersedia untuk terikat,
tunduk dan melaksanakan setiap dan semua kesepakatan yang mungkin dicapai dalam
Mediasi LAPSPI, serta menanggung biaya-biaya yang diperlukan dalam Mediasi.
LAPSPI dapat memfasilitasi pertemuan antara Para Pihak dalam rangka membuat
Perjanjian Mediasi.
BAB V
PERUNDINGAN MEDIASI
Pasal 12
Jangka Waktu

Perundingan Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah tanggal
surat keputusan pengangkatan Mediator perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(8) dan Pasal 7 ayat (9). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atas kesepakatan Para
Pihak dan Mediator paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi.
Pasal 13
Tempat
Mediasi diselenggarakan di Jakarta atau tempat yang ditentukan oleh Pengurus. Namun
demikian, Para Pihak dapat mengusulkan tempat lain dengan persetujuan Pengurus dan
Mediator.
Pasal 14
Bahasa
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(1)
(2)

Bahasa yang digunakan dalam semua proses Mediasi LAPSPI adalah bahasa Indonesia,
kecuali atas persetujuan Mediator maka Para Pihak dapat memilih bahasa lain.
Kesepakatan Perdamaian harus menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat
diterjemahkan ke dalam Bahasa Lain.
Pasal 15
Perundingan, Kaukus, dan Dengar Pendapat

(1)

Mediator harus sudah memulai perundingan Mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari terhitung setelah tanggal menerima surat keputusan pengangkatan sebagaimana
dimaksud Pasal 6 ayat (8) dan Pasal 7 ayat (9).
(2) Mediator berupaya menyelenggarakan proses Mediasi yang efisien dan bersungguhsungguh membimbing Para Pihak mencapai Kesepakatan Perdamaian.
(3) Mediator harus mengambil inisiatif untuk memulai pertemuan, mengusulkan jadwal
dan agenda pertemuan kepada Para Pihak untuk dibahas dan disepakati.
(4) Mediator harus mendorong Para Pihak untuk secara langsung terlibat dan berperan
aktif dalam:
(a) proses Mediasi secara keseluruhan;
(b) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; dan
(c) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak.
(5) Dalam rangka menjaga prinsip independensi dan keadilan, Pengurus memiliki
kewenangan untuk hadir memantau jalannya proses Mediasi.
(6) Apabila menganggap perlu, Mediator dapat melakukan Kaukus dengan persetujuan
terlebih dahulu Para Pihak.
(7) Apabila menganggap perlu, Mediator dengan persetujuan dan biaya Para Pihak dapat
mengundang 1 (satu) atau lebih ahli dalam bidang tertentu dan/atau pihak ketiga
lainnya untuk memberikan keterangan.
(8) Para Pihak harus menghadiri pertemuan perundingan yang diselenggarakan oleh
Mediator dan tidak boleh diwakilkan hanya oleh kuasa hukumnya. Jika dipandang perlu
oleh Mediator untuk kelancaran proses perundingan, Mediator dapat membatasi
kehadiran kuasa hukum Para Pihak.
(8) Dalam hal suatu Pihak merupakan badan hukum, maka harus diwakili oleh pengurusnya
dan/atau pegawainya yang sah dan berwenang atau berdasarkan Surat Kuasa khusus,
untuk:
(a) mewakili badan hukum;
(b) mengambil keputusan untuk dan atas nama badan hukum; dan
(c) membuat perdamaian untuk dan atas nama badan hukum.
(9) Acara perundingan, Kaukus dan mendengar keterangan ahli/pihak ketiga dapat
dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung atau melalui sarana teknologi
informasi (seperti telepon, telekonferensi dan/atau video konferensi).
(10) Selama belum tercapai Kesepakatan Perdamaian, salah satu Pihak dapat menyatakan
mundur dari proses Mediasi kepada Mediator, dengan tembusan Pihak lain dan
Pengurus, jika terdapat alasan dan bukti yang kuat bahwa Pihak lain menunjukkan itikad
tidak baik dalam menjalani proses Mediasi.
Pasal 16
Keterlibatan Ahli dan Saksi
(1) Atas persetujuan Para Pihak, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih Ahli atau
Saksi.
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(2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan kekuatan yang mengikat atau
tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian Ahli dan/atau Saksi.
Pasal 17
Kerahasiaan
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

Proses Mediasi bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup yang hanya dihadiri
oleh Para Pihak, Mediator dan Sekretaris, kecuali Para Pihak menghendaki lain atau bila
diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana alasan yang
diperbolehkan Pasal 21 ayat (3).
Kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan Mediasi sebagaimana alasan yang
diperbolehkan Pasal 20 ayat (3), maka semua orang yang terlibat dalam proses Mediasi
harus menjaga kerahasiaan baik selama perundingan maupun setelah selesai, dan tidak
menggunakan untuk tujuan apapun terhadap:
(a) fakta bahwa proses Mediasi akan, sedang dan/atau telah berlangsung;
(b) hal-hal yang muncul dalam proses Mediasi;
(c) pendapat yang dikemukakan, usulan-usulan atau proposal yang diajukan Para
Pihak untuk penyelesaian sengketa;
(d) semua bahan yang diserahkan dan pembicaraan yang dilakukan selama proses
Mediasi;
(e) semua data, informasi, korespondensi, dan bahan baik dalam bentuk cetak
tertulis maupun elektronik, mengenai masalah yang didiskusikan, proposal dan
tanggapan yang disampaikan, termasuk isi Kesepakatan Perdamaian.
Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau ayat (2) tetap melekat
atas orang yang terlibat dalam proses Mediasi meskipun Mediasi telah selesai.
LAPSPI dan/atau salah satu Pihak berhak menuntut Pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap ayat (1) dan/atau ayat (2) berupa tuntutan termasuk namun tidak terbatas
pada:
(a) ganti rugi penuh atas kerugian yang ditimbulkan;
(b) biaya upaya hukum yang dilakukannya sehubungan dengan pelanggaran
tersebut;
(c) jaminan tidak terulang kembali pelanggaran tersebut di kemudian hari.
Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) dan/atau ayat (2), Mediator
berwenang untuk menghentikan proses Mediasi untuk sementara waktu sampai
adanya jaminan bahwa pelanggaran tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.
Setelah Mediasi selesai, maka:
(a) Catatan Mediator dan Sekretaris wajib dimusnahkan;
(b) Mediator tidak dapat bertindak sebagai saksi fakta, ahli, konsultan, kuasa hukum,
Adjudikator, atau Arbiter dalam perkara yang sama.
Pasal 18
Dokumentasi, Korespondensi dan Komunikasi

(1)
(2)

Para Pihak dilarang merekam acara Mediasi baik rekaman audio, rekaman visual
maupun rekaman audio visual.
Pengiriman surat-menyurat disampaikan oleh Sekretaris kepada nama dan alamat yang
tercantum pada Permohonan Mediasi. Apabila ada perubahan, maka masing-masing
Pihak harus memastikan telah memberikan informasi kepada Sekretaris mengenai
nama, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat secara lengkap untuk tujuan suratmenyurat dari dan ke masing-masing Pihak, dan setiap perubahan-perubahan
selanjutnya berkenaan dengan hal-hal tersebut.
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(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Apabila Mediator telah diangkat, maka setiap Pihak tidak boleh melakukan komunikasi
dengan Mediator dengan cara apapun sehubungan dengan Permohonan Mediasi,
kecuali dalam pertemuan perundingan, atau pertemuan Kaukus, atau disertai suatu
salinan yang juga dikirimkan kepada Pihak lain melalui Sekretaris.
Surat-menyurat dari Mediator kepada Para Pihak, maupun dari satu Pihak kepada
Mediator dan Pihak lain, harus disampaikan dalam kesempatan perundingan,
pertemuan Kaukus dan/atau melalui Sekretaris.
Penyampaian dan pendistribusian surat-menyurat melalui Sekretaris disampaikan
melalui kurir, pos tercatat, faksimili dan/atau e-mail.
Pengiriman oleh Sekretaris kepada Para Pihak melalui faksimili dan/atau e-mail adalah
sama sahnya dengan pengiriman melalui kurir dan/atau pos tercatat dengan bukti
penerimaan yang cukup. Apabila pengiriman melalui faksimili dan/atau e-mail sudah
diterima dengan baik dan jelas, maka pengiriman surat asli melalui kurir dan/atau pos
tercatat boleh untuk tidak dilakukan lagi oleh Sekretaris kepada Para Pihak.
Dokumentasi, korespondensi dan komunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 18 ini
adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
BAB VI
HASIL MEDIASI
Pasal 19
Mediasi Mencapai Kesepakatan

(1)

(2)

(3)

Apabila Para Pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka Para Pihak dengan dibantu
oleh Mediator harus menuangkan kesepakatan tersebut dalam Kesepakatan
Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator sebagai saksi.
Sebelum Para Pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian, Mediator memeriksa
materi perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan
hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.
Dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian oleh Para Pihak, Mediator
menyatakan Mediasi selesai dan tugas Mediator selesai. Selanjutnya Mediator segera
melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Pengurus.
Pasal 20
Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian

(1)

(2)

(3)

Apabila ada Pihak yang tidak mematuhi atau melaksanakan Kesepakatan Perdamaian
dalam jangka waktu yang disepakati dalam kesepakatan tersebut, Pihak lain dapat
melakukan teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar dengan tembusan LAPSPI.
Pengurus, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima
tembusan surat sebagaimana dimaksud ayat (1), akan menyampaikan teguran tertulis
kepada Pihak yang ingkar, dengan tembusan kepada Pihak lain dan kepada Asosiasi
perbankan serta Otoritas Jasa Keuangan.
Apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat
sebagaimana dimaksud ayat (2) masih juga diingkari, Pengurus dan/atau Pihak lain
menyampaikan kembali teguran tertulis kedua kepada Pihak yang ingkar, dengan
tembusan kepada Asosiasi perbankan serta Otoritas Jasa Keuangan.
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Pasal 21
Akta Perdamaian
(1)

(2)

(3)

Apabila Para Pihak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dituangkan ke dalam Akta
Perdamaian, maka hal tersebut harus tercantum pada Kesepakatan Perdamaian, dan
selanjutnya salah satu Pihak mengajukan Permohonan Arbitrase kepada LAPSPI atau
mengajukan gugatan melalui Pengadilan untuk meminta Akta Perdamaian.
Pada sidang yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase sebagaimana
dimaksud ayat (1), Para Pihak menyerahkan Kesepakatan Perdamaian kepada Arbiter
Tunggal/Majelis Arbitrase.
Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase LAPSPI hanya akan menguatkan Kesepakatan
Perdamaian ke dalam bentuk Akta Perdamaian apabila kesepakatan tersebut
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(a) sesuai kehendak Para Pihak;
(b) tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan;
(c) tidak merugikan pihak ketiga;
(d) dapat dieksekusi; dan
(e) dengan itikad baik Para Pihak.
Pasal 22
Kesepakatan Perdamaian Sebagian

(1)

(2)
(3)

Apabila dalam persengketaan terdapat lebih dari 1 (satu) tuntutan, maka
diperbolehkan kepada Para Pihak untuk mencapai Kesepakatan Perdamaian untuk
sebagian saja dari tuntutan-tuntutan tersebut.
Apabila Mediasi melibatkan banyak Pihak, maka perdamaian diperbolehkan untuk
tercapai secara parsial hanya pada sebagian Pihak saja.
Sebagian sengketa/tuntutan yang belum terselesaikan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan/atau ayat (2) dapat dilanjutkan kepada penyelesaian sengketa yang lainnya sesuai
kesepakatan/perjanjian di antara Para Pihak.
Pasal 23
Mediasi Tidak Mencapai Perdamaian

(1)

(2)

(3)

Mediator menyatakan Mediasi berakhir tanpa penyelesaian dan segera melaporkan hal
tersebut secara tertulis kepada Pengurus dengan tembusan Para Pihak apabila:
(a) setelah lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Mediasi tidak
berhasil mencapai perdamaian;
(b) Mediator mengetahui bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasikan,
ternyata melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyatanyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam Mediasi,
sehingga tidak mungkin dapat dibuat suatu perdamaian yang akan dapat
dilaksanakan dengan baik;
(c) satu atau lebih Pihak mengundurkan diri dari Mediasi;
(d) Mediator menilai tidak ada itikad baik dari satu atau lebih Pihak dalam Mediasi.
Berdasarkan keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka tugas Mediator selesai,
dan selanjutnya sengketa tersebut dapat dilanjutkan pada proses penyelesaian
sengketa lainnya sesuai kesepakatan/perjanjian di antara Para Pihak.
Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para
Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti proses
persidangan perkara.
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BAB VII
BIAYA-BIAYA LAYANAN MEDIASI
Pasal 24
Jenis-jenis Biaya
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

Biaya-biaya dalam layanan Mediasi terdiri dari:
(a) Biaya Pendaftaran, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 25;
(b) Biaya Sengketa, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 26;
(c) Biaya Mediator, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 27;
Biaya Pendaftaran dan Biaya Mediator, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dan c, ditanggung oleh Pemohon.
Para Pihak bebas menyepakati pembagian beban di antara Para Pihak atas Biaya
Sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b. Para Pihak segera memberitahukan
kesepakatan tersebut kepada Pengurus.
Apabila tidak ada kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (3), Pengurus menentukan
Biaya Sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara adil.
Apabila terdapat perhitungan pajak, maka biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1)
juncto Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 serta Lampiran I adalah jumlah bersih yang
diterima LAPSPI.
Pengurus menunda dan/atau menghentikan proses pemeriksaan apabila ada biaya
sebagaimana dimaksud ayat (1) yang belum dilunasi oleh Para Pihak sesuai ketentuan
Pasal 25 atau Pasal 26 atau Pasal 27.
Pasal 25
Biaya Pendaftaran

(1)

(2)

Besarnya biaya pendaftaran ditetapkan oleh Pengurus LAPSPI dari waktu ke waktu
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan dan
Prosedur Mediasi ini.
Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi dilunasi oleh Pemohon pada saat pendaftaran
Permohonan Mediasi.
Pasal 26
Biaya Sengketa

(1)

(2)

(3)
(4)

Biaya Sengketa adalah biaya-biaya untuk keperluan pengeluaran:
(a) mediasi yang diselenggarakan di luar kantor LAPSPI;
(b) menghadirkan ahli dan/atau saksi sebagaimana dimaksud Pasal 16;
(c) munculnya lain-lain biaya yang relevan dan wajar yang dapat diterima atau
disepakati oleh Para Pihak.
Para Pihak harus menyerahkan deposit untuk pengeluaran Biaya Sengketa sesuai
dengan keputusan Pengurus LAPSPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan dan Prosedur Mediasi ini.
Deposit sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan Para Pihak kepada LAPSPI sebelum
dimulainya perundingan Mediasi.
Apabila jumlah deposit telah berkurang lebih dari 60 % (enam puluh per seratus), maka
Para Pihak harus menambah deposit sehingga jumlahnya kembali sebesar deposit
awal.
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(5)

(6)

Apabila seluruh pengeluaran Biaya Perundingan ternyata lebih kecil dari deposit yang
disetor, maka sisa deposit segera dikembalikan kepada Para Pihak, dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah Mediasi selesai.
Sekretariat membuat laporan penggunaan deposit kepada Para Pihak dengan buktibukti pengeluaran yang cukup.
Pasal 27
Biaya Mediator

(1)

(2)
(3)

(4)

Biaya Mediator ditentukan oleh Pengurus LAPSPI dari waktu ke waktu yang nilainya
dicantumkan dalam Lampiran I dan yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan
dan Prosedur Mediasi ini.
Pemohon melunasi Biaya Mediator saat pendaftaran Permohonan Mediasi.
Apabila nilai sengketa tidak disebutkan oleh Para Pihak atau tidak berupa suatu
tuntutan pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan oleh Pengurus
dengan memperhatikan kompleksitas perkara dan setelah mendengar pendapat Para
Pihak dan Mediator.
Apabila Mediasi ternyata tidak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian tanpa
adanya Pihak yang mengundurkan diri, maka Biaya Mediator tidak dihitung
berdasarkan ayat (1), tetapi menggunakan perhitungan tarif biaya per jam sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I sesuai dengan total konsumsi waktu Mediator yang dipakai
untuk perundingan Mediasi.
BAB VIII
SANKSI
Pasal 28
Pelanggaran oleh Mediator

(1)

(2)

Mediator yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Benturan
Kepetingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5a) dan (5b) serta Pasal 7
ayat (6a) dan (6b), akan diperiksa oleh Komite Kehormatan LAPSPI.
Mediator yang terbukti bersalah berdasarkan keputusan Komite Kehormatan LAPSPI,
akan dikeluarkan dari Daftar Mediator Tetap dan tidak diperkenankan untuk menangani
perkara atau sebagai Kuasa Hukum dari Para Pihak yang bersengketa, di dalam jurisdiksi
LAPSPI.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

(1)

(2)

Pengurus, Mediator, Sekretaris dan/atau personil LAPSPI lainnya tidak dapat dikenai
pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugasnya dan
kewenangannya berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini, maupun terhadap isi dari
Kesepakatan Perdamaian.
Para Pihak tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap LAPSPI (termasuk
Mediator, Pengurus, Sekretaris dan personil LAPSPI lainnya), termasuk tapi tidak
terbatas pada tuntutan berkenaan dengan:
(a) setiap layanan yang disediakan LAPSPI;
(b) setiap upaya yang dilakukan oleh LAPSPI;
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(c)
(d)

(3)

(4)

(5)

sengketa yang didaftarkan dan diproses di LAPSPI;
setiap tindakan, berkenaan dengan proses Mediasi, yang dilakukan yang sesuai
dengan Peraturan dan Prosedur ini.
Para Pihak menyatakan dan setuju bahwa setiap tuntutan terhadap LAPSPI (termasuk
Pengurus, Mediator, Sekretaris dan/atau personil LAPSPI lainnya) yang dibuat dengan
melanggar ayat (1) dan/atau ayat (2) adalah merupakan suatu kerugian yang besar dan
nyata bagi LAPSPI. Oleh karena itu LAPSPI berhak untuk melakukan upaya hukum atas
tuntutan tersebut, dan juga berhak untuk menuntut kepada Para Pihak atas ganti rugi
secara penuh biaya hukum yang telah LAPSPI keluarkan.
Mediator yang pada saat mulai berlakunya Peraturan dan Prosedur ini telah diangkat
sebagai Arbiter/Mediator Tetap LAPSPI namun belum mempunyai Sertifikat Mediator,
maka kepada Mediator yang bersangkutan diberikan kesempatan paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan terhitung setelah berlakunya Peraturan dan Prosedur ini untuk
memiliki Sertifikat Mediator dimaksud. Apabila Mediator yang bersangkutan tidak
memenuhi ketentuan ini maka Pengurus akan mencabut statusnya sebagai Mediator
Tetap LAPSPI. Selama statusnya belum dicabut, Mediator yang bersangkutan tetap
dapat ditunjuk oleh Para Pihak dan/atau Pengurus untuk menjadi Mediator perkara di
LAPSPI.
Penyebutan nama suatu organisasi/instansi dalam Peraturan dan Prosedur ini adalah
dimaksudkan pula kepada nama baru dari organisasi/instansi yang bersangkutan
disebabkan perubahan nama saja ataupun disebabkan karena tindakan pemisahan,
penggabungan atau pengambilalihan yang menyebabkan perubahan nama
organisasi/instansi.
Pasal 30

Pada saat Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia ini mulai
berlaku, Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor
07/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 31
Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 2017
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Sekretaris

Nirwana Atta
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