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NAMA : HELMI 

NIM : D1A 014 110 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian  untuk mengetahui bagaimana pengaturan sengketa 

bisnis di Indonesia, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bisnis 

melalui jalur mediasi.Jenis  penelitian di dalam penelitian ini adalah 

Penelitian hukum normatif. Simpulannya adalah a). Pengaturan sengketa 

bisnis di Indonesia diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 30 tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan 

salah satu prosedur penyelesaian sengketa atau beda pendapat. b) Mekanisme 

Peneyelesaian sengketa bisnis melalui jalur mediasi diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan yang 

dijadikan dasar proses mediasi di luar pengadilan yang terdapat dalam Bab V 

Pasal 24 sampai dengan Pasal 32 yakni: bagian kesatu penyerahan resume 

perkara dan jangka waktu proses mediasi, bagian kedua ruang lingkup materi 

pertemuan mediasi, bagian ketiga keterlibatan ahli atau tokoh masyarakat, 

bagian keempat mediasi mencapai kesepakatan, bagian kelima kesepakatan 

perdamaian sebagian, bagian keeman mediasi tidak berhasil dan tidak dapat 

dilaksanakan. 

Kata Kunci : sengketa, bisnis, mediasi. 

 

       BUSSINES DISPUTE RESOLUTION THROUGH MEDIATION 

ABSTRACT 

The purpose of the research is to find out how the business dispute 

arrangement in Indonesia, and how the mechanism of business dispute 

resolution through mediation path. The type of research in this research is 

normative law research. The conclusions are a). The arrangement of business 

dispute in Indonesia is regulated in Law Number 30 of 1999 on Arbitration 

and Alternative Dispute Settlement which is one of the procedures for dispute 

settlement or dissenting opinion. b) The mechanism for settling a business 

dispute through mediation is regulated in Supreme Court Regulation number 

1 of 2016 on mediation in court as the basis of the out-of-court mediation 

process contained in Chapter V Article 24 through Article 32 namely: the first 

part of the submission of a case and a term time of the mediation process, the 

second part of the scope of the material of the mediation meeting, the third 

part of the expert's or community's involvement, the fourth part of the 

mediation reaches agreement, the fifth part of the partial peace agreement, 

mediation section is unsuccessful and  unworkable. 

 

Keywords : dispute, business, mediation. 
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang telah membawa 

dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang 

kehidupan termasuk dunia bisnis.Hubungan usaha atau bisnis tidak terlepas dari 

suatu sengketa.Dimana  sengketa sering kali terjadi di kalangan masyarakat, pada 

umumnya di kehidupan sehari-hari sengketa merupakan suatu perselisihan atau 

perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihaknya. 

Sengketa bisnis disebabkan karena tidak ada kepercayaan para pihak, 

perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dalam berkomunikasi, sehingga 

keinginan dan kebutuhan yang berbeda para pihak tidak dapat terpenuhi. 

Penyelesaian Sengketa dalam bisnis dapat diselesaikan melalui 2 (dua) proses 

yaitu melalui proses litigasi di pengadilan, dan melalui proses non litigasi  diluar 

pengadilan. Proses litigasi membutuhkn waktu yang cukup lama dan 

penyelesaian sengketanya membutuhkan biaya yang mahal dan menghasilkan 

suatu kesepakatan yang belum mampu memenuhi kepentingan bersama dan 

cenderung menimbulkan masalah baru.
1
 

Melalui proses non litigasi atau di luar pengadilan, kedua belah pihak dapat 

menghasilkan suatu kesepakatan yang bersifat “win-win” sama-sama menang. 

Karena mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar 

yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang 

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian 

dengan memuaskan.
2
 

Penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal melalui jalur mediasi 

sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam 

bentuk musyawarah mufakat yang merupakan bagian dan tatanan prilaku hidup 

yang berkembang dalam masyarakat Nusa Tenggara Barat yang menjamin 

                                                             
1
Zaeny Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, raja 

grafindo persada, 2012, hlm.316 
2
Ibid 



ii 
 

kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.yang dalam hal ini Bale mediasi 

adalah sebagai salah satu lembaga yang memfasilitasi terbentuknya lembaga 

mediasi di masyarakat Nusa Tenggara Barat. 

Selain itu, dalam Peraturan  Mahkamah Agung No 1 tahun 2016  tentang 

prosedur mediasi di pengadilan dalam  Pasal 4 yang berbunyi sebagai 

berikut:semua sengketa perdata yang di ajukan ke pengadilan termasuk perkara 

perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij 

verzet) terhadap pelaksnaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapi wajib 

terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali di tentukan 

lain berdasarkan peraturan mahkamah agung ini. 

Karena pada dasarnya mediasi merupakan suatu proses negosiasi 

penyelesaian masalah dimana menggunakan jasa mediator sebagai orang ketiga 

yang tidak memihak, netral tidak bekerja sama dengan para pihak yang 

bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. 

Tidak seperti halnya dengan para hakim dan artbiter, mediator tidak mempunyai 

kewenangan untuk memutuskan masalah atau sengketa para pihak.
3
Karena 

mediator sifatnya hanya sebagai penetral dalam penyelesaian sengketa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Gary Goodpaster, Panduan Negosiasi Dan Mediasi. Jakarta :Proyek Elips 1999 hlm.241  
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II. HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR MEDIASI 

 

Pengaturan Sengketa Bisnis di Indonesia 

Penyelesaian sengketa, merupakan salah satu aspek hukum penting yang 

diperlukan manusia untuk terciptanya ketertiban dan kerukunan dalam 

bermasyarakat.Dalam menyelesaiakan konflik atau sengketa telah menjadi 

tugas dari badan peradilan.Seiring dengan perkembangan masyarakat dan 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat juga turut berkembang 

dengan tuntuntan globalisasi yang mensyaratkan adanya freetrade 

(perdagangan bebas) namun tak sedikit dari mereka tidak terbiasa dengan 

peraturan perundang-undangan sehingga dalam menyelesaikan sengketa yang 

timbul mereka lebih memilih menyelesaikannya diluar pengadilan. 

Akibat dari kegiatan bisnis yang sangat pesat juga berakibat terhadap 

lemabaga hukum dan berakibat juga  kepengadilan yang dianggap tidak 

professional dalam menangangani sengketa-sengketa bisnis, tidak independen, 

bahkan para hakimnya sudah kehilngan integritas moral tugas untuk 

menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, dan mengadili 

serta menyelasaikan  setiap perkara yang diajukan, dan dianggap sebagai 

tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.
4
 

Penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia atau biasa disebut 

altenative dispute resolution (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 

tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mulai diatur 

dalam pasal 6 ayat (1) yang mentakan bahwa “sengketa atau beda pendapat 

perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian 

                                                             
4
Nevey Varida Ariani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Diliar Pengadilan, Jurnal Hukum, 

Univeritas Sebelas Maret  2013 hlm.4 
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sengketa diadasarkan atas itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian 

secara litigasi di pengadilan. 

Penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia atau biasa disebut 

altenative dispute resolution (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 

tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mulai diatur 

dalam pasal 6 ayat (1) yang mentakan bahwa : sengketa atau beda pendapat 

perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian 

sengketa diadasarkan atas itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian 

secara litigasi di pengadilan. 

Dalam rangka penyelesaian oleh arbitrase telah ditetapkan bahwa hukum 

yang berlaku dan yang menjadi dasar pemakaian oleh dewan wasit dalam 

menyelesaikan sengketa tersebut adalah hukum yang dipilih oleh para pihak.
5
 

Salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang saat ini banyak 

diminati yaitu arbitrase. Jalur arbitrase ini banyak diminati oleh kalangan dunia 

usaha karena proses sengketa lewat jalur ini justru bertolak belakang dengan 

jalur formal atau peradilan. Arbitrase ini banyak memberikan kemudahan 

seperti:
6
 1.Rahasia. Artinya bahwa terdapat segala jenis sengketa yang 

diselesaikan lewat jalur ini adalah tertutup untuk umum, kecuali jika diminta 

oleh para pihak. Jadi berbeda dengan pengadilan umum yang semua kasusnya 

bersifat terbuka untuk umum 2. Cepat dan murah. Waktu yang dihabiskan bila 

dengan jalur pengadilan tentu sangat lama, yang dimulai dari jalur pada 

pengadilan negeri yang memakan waktu sekian bulan, begitu juga pengadilan 

tinggi, dan sampai pada kasasi. Sedangkan pada proses arbitrase, batas waktu 

yang ditentukan dalam penyelesaian sengketa adalah 180 hari 3. Final dan 

mengikat. Dalam arbitrase tidak mengenal banding dan kasasi. Sebagaimana 

                                                             
5
Salim H. S. dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008. Hlm.358  
6
Sudiarto, Negosiasi,Mediasi, Dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia, 

Pustaka Reka Cipta, Bandung 2015 hlm.110  
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dalam peradilan umum, sehingga sengketa yang masuk langsung diselesaikan 

dengan satu proses, dan mengikat para pihak untuk mematuhinya. 

Dalam proses penyelesaian sengketa, melalui proses litigasi di dalam 

pengadilan, kemudian berkembang menjadi proses penyelesaian sengketa 

melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan 

kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan 

bersama,cendrung menimbulkan masalah baru, serta lambat dalam 

penyelesaiannya, membutuhkan biaya yan mahal tidak responsif, dam 

nemimbulkan permusuhan dan masalah baru diantara para pihak yang 

bersengketa.
7
 

Konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR) juga dikenal dengan sebutan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dalam Undang Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tidak menyebutkan konsekwensi hukum atas tidak dijlankan 

ketentuan tersebut. Dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang Undang Nomor 30 tahun 

1999 mengatakan “ penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat melalui 

alternatif pemyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling 

lama 14 (Empat Belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam sesuatu kesepakatan 

tertulis. 

Dasar hukum pengembangan ADR di Indonesia dapat di temukan dalam 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Ketentuan dalam Pasal 60 Undang-

Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa: alternatif penyelesaian 

sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar 

                                                             
7
 Racmadi usman Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Sinar Grafika. Jakarta 

2012. hlm.8 
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pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian 

ahli. 

Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 

1999, arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis diuar 

pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada tiga hal yang dikemukakan dari 

definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.
8
 

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk suatu perjanjian. 

2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. 

3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan 

sengeketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum. 

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase  

di gantugakan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 

a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

c. Suatu hal tertentu. 

d. Suatu sebab yang halal. 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Mediasi  

Penyelessaian sengketa secara litigasi (pengadilan) di atur secara terperinci 

menurut sistem hukum dan asas-asas hukum peradilan dalam suatu Negara hukum 

dan hukum acaranya.Tingkat pemerikasaan di tingkat pertama, tingkat banding, 

dan tingkat kasasi serta upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali. 

Adapun altenatif lain dalam penyelesaian sengketa tersebut melalui diluar 

pengadilan itu sendiri yang biasanya disebut dengan Alternatif Dispute Resolution 

(ADR). 

Dalam perkembangannya bentuk ADR yang paling diminati oleh masyarakat 

dalam menyelesaikan sengketanya adalah mediasi. Ini dikarenakan mediasi 

                                                             
8
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani , Hukum Arbitase, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2003 Hlm 46  
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mempunyai keunggulan dalam penyelesainnya yang dapat berupa win-win 

solution, tidak menjatuhkan salah satu pihak namun tetap memberikan rasa 

kepuasan yang sama antara para pihak yang bersengketa. 

Para ahli mengemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi. 

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “ mediare “ yang berarti 

berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga 

sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan 

sengketa antara para pihak.“Berada di tengah” juga bermakna mediator harus 

berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.Ia 

harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan 

sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang 

bersengketa.
9
 

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang 

tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari 

kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak 

berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk 

menyelesaiakan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya10 

Walaupun mediasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, 

namun mediasi juga tetap diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan yang tetap memberikan sebagian 

kewenangan kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah. 

Penyelesaian sengketa bisnis dengan cara demikian, disemua Negara 

internasional sudah dikenal sejak dulu di amerika serikat.oleh karena itu dalam 

rangka menghadapi era perdagangan bebas ini, penyelesaian sengketa bisnis yang 

                                                             
9
Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum 

Nasional, Jakarta,Kencana Prenada Media Group, 2009   Hlm.2 
10

  Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,Yogyakarta, Penerbit 

Pustaka Yustisia,2010, hlm.10 
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berskala nasional dan internasional secara alternative dispute resolution sangat 

dibutuhkan dan merupakan pilihan bagi pelaku bisnis. 

Mediasi 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator 

untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian 

dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh 

permasalahan yang di sengketakan. Perlu ditekankan bahwa mediator tidak 

mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu sengketa.
11

 

Negosiasi 

Negosiasi adalah pertemuan antara dua orang atau kubu yang masing-

masing berada di posisi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing dan 

berakhir untuk mendapatkan kepuasan yang diharapkan.Kedua belah pihak 

setelah berada dalam posisi yang berlawanan di teruskan dengan duduk 

bersama menuju kesatu arah guna meneyelesaiakan hasil negosiasi. Dengan 

demikian negosiasi adalah metode untuk mencapai perjanjian yang dapat 

memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepntingan  dengan elemen-elemen 

kerjasama dan kompetensi.
12

 

Konsiliasi 

Konsiliasi adalah pihak ketiga mengupayakan pertemuan diantara pihak 

yang berselisih untuk mengupayakan perdamaian. Pihak ketiga selaku 

konsilitor tidak harus duduk bersama dalam perundingan dengan pihak yang 

berselisih akan tetapi lebih mengarah untuk mengupayakan perdamaian, 

misalnya menyediakan fasilitas, dan servis demi lancarnya perundingan. 

 

                                                             
11

 Sudiarto op,cit hlm.37  
12

 Sudiarto op.cit hlm.5 
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Arbitrase 

Arbitrase adalah proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para 

pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya di putus oleh juru pisah yang 

netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dalil-dalil 

dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan 

tersebut secara final dan mengikat. 

Adapun ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah 

Agung ini 1 tahun 2016  dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ini berlaku dalam 

proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun 

peradilan agama.  Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan 

agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan mediasi 

berdasarkan peraturan mahkamah agung ini sepanjang dimungkinkan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tahapan proses mediasi, dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 

tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan yang dijadikan dasar proses mediasi di 

luar pengadilan terdapat dalam Bab V Pasal 24 sampai dengan Pasal 32. 

Penyelessaian sengketa secara litigasi (pengadilan) di atur secara terperinci 

menurut sistem hukum dan asas-asas hukum peradilan dalam suatu Negara 

hukum dan hukum acaranya.Tingkat pemerikasaan di tingkat pertama, tingkat 

banding, dan tingkat kasasi serta upaya hukum luar biasa melalui peninjauan 

kembali. 

Alternatif Peyelesaian sengketa umum dalam Undang-Undang Nomor 30 

tahun 1999, mulai diatur dalam pasal ayat (1) yang menyatakan “sengketa atau 

beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif 



x 
 

penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan 

mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.
13

 

Alternatif dispute resolution (ADR) adalah suatu pilihan penyelesaian 

sengketa agar efektif dan efisien dengan cara sama-sama memperhatikan dan 

menjunjung hak untuk mendengar dan hak untuk didengar, sehingga proses 

dialog untuk mencari titik temu guna menyelesaikan sengketa dapat berjalan 

dengan baik. Jika tanpa kesadaran pentingnya langkah ini, proses penyelesaian 

sengketa tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya.
14

 

Ketentuan dalam pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 

dapat kita katakana bahwa Undang-Undang membedakan mediator menjadi 2  

(dua)  yaitu : 

a. Mediator yang ditunjuk para pihak secara bersama (Pasal 6 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 30 tahun 1999). 

b. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa yang ditunjuk para pihak (Pasal 6 ayat 4 Undang-

Undang Nomor 30 tahun 1999). 

 

Salah satu faktor yang mendukung berhasilnya suatu mediasi  yakni itikad 

baik kedua belah pihak dalam menempuh mediasi yang terdapat dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang terdapat dalam pasal 7 yang 

menyatakan : 

1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan 

iktikad baik.  

2)  Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan 

tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: 

 

a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam 

pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;  

b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada 

pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali 

berturut-turut tanpa alasan sah;  
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c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan 

Mediasi tanpa alasan sah;  

d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak 

menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau  

e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah 

disepakati tanpa alasan sah.  

 

Keberhasilan mediasi juga bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti 

kualitas mediator (training dan professional), usaha-usaha yang dilakuakan oleh 

kedua belah pihak yang sedang bersengketa, serta kepercayaan dari kedua belah 

pihak terhadap proses mdiasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan 

terhadap masing masing pihak. 
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III. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat diambil suatau kesimpulan 

antara lain sebagai berikut: 1. Pengaturan sengketa bisnis di Indonesia diatur 

dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan salah satu prosedur 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat 2. Mekanisme Peneyelesaian sengketa 

bisnis melalui jalur mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 

tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan yang dijadikan dasar proses mediasi di 

luar pengadilan yang terdapat dalam Bab V Pasal 24 sampai dengan Pasal 32 

yakni: bagian kesatu penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses 

mediasi, bagian kedua ruang lingkup materi pertemuan mediasi, bagian ketiga 

keterlibatan ahli atau tokoh masyarakat, bagian keempat mediasi mencapai 

kesepakatan, bagian kelima kesepakatan perdamaian sebagian, bagian keeman 

mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan. 

 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut diatas, penyusun 

dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1.  Dalam hal ini pemerintah 

perlu mengadakan sosialisasi agar mendorong terbentuknya lembaga mediasi di 

tingkat desa dan masyarakat mengetahui penyelesaian sengketa melalui jalur 

mediasi yang efektif dan efisien 2. Mekanisme mediasi ini perlu diperbaiki 

mengingat mediasi merupakan sebagai salah satu sarana alternatif penyelesaian 

sengketa (APS) yang cepat dan sederhana. 

 

 


