
Penyelesaian Sengketa pada Securities Crowdfunding: External Dispute Resolution

Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari dalam interaksi antara

penerbit, pemodal, dan penyelenggara pada sektor Securities Crowdfunding (“SCF”).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif

Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“POJK 61/2020”) mendefinisikan sengketa sebagai

perselisihan antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) yang telah melalui

proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau

potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena PUJK tidak

memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.1 Sengketa

biasanya muncul dengan disebabkan beberapa faktor, seperti adanya perbedaan pemahaman

antara penerbit, pemodal, dan penyelenggara terkait layanan SCF maupun kelalaian penerbit,

pemodal, atau penyelenggara dalam melaksanakan kewajibannya.2 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana

Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 57/2020”) mengatur penyelesaian sengketa SCF

melalui internal dispute resolution dan external dispute resolution. Penyelesaian dengan

mekanisme external dispute resolutions terbagi lagi menjadi dua cara, yaitu melalui Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa (“LAPS”) dan melalui Pengadilan. Internal dispute

resolution (“IDR”) merupakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal

penyelenggara. Dengan kata lain, IDR merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan

untuk menyelesaikan sengketa di antara pemodal, penerbit, maupun penyelenggara. Apabila

para pihak menolak hasil penyelesaian pengaduan dengan mekanisme IDR, maka sengketa

dapat diselesaikan melalui mekanisme external dispute resolution, baik melalui LAPS

maupun litigasi (pengadilan). Penyelesaian sengketa dengan mekanisme external dispute

resolution melalui LAPS dilakukan oleh lembaga yang telah ditentukan OJK serta dimuat

dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berarti lembaga-lembaga

2 Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,”
https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sen
gketa.aspx, diakses 21 Desember 2022.

1 Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 61/POJK.07/2020, Ps. 1 angka 6.

https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx


tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

(“OJK”). Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS merujuk pada UU Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”) dan

POJK 61/2020.

Penyelesaian sengketa dengan mekanisme external dispute resolution melalui LAPS

umumnya dilakukan dengan cara mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Ajudikasi merupakan

penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh pihak ketiga berjumlah tiga orang yang ditunjuk

oleh para pihak untuk mengambil keputusan.3 Mediasi berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat

(3) huruf a POJK 61/2020 merupakan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga untuk

membantu pihak yang bersengketa tersebut dalam mencapai kesepakatan.4 Sementara itu,

arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan

pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.5 Untuk

dapat melakukan ajudikasi dan arbitrase, harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Terdapat

enam lembaga yang telah terdaftar dalam Daftar LAPS, yaitu:6

1. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (“BMAI”) untuk penyelesaian

sengketa pada sektor perasuransian;

2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) untuk penyelesaian

sengketa pada sektor pasar modal;

3. Badan Mediasi Dana Pensiun (“BMPD”) untuk penyelesaian sengketa pada

sektor dana pensiun;

4. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (“LAPSPI”)

untuk penyelesaian sengketa pada sektor perbankan;

5. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (“BAMPPI”)

untuk penyelesaian sengketa pada sektor penjaminan; dan

6. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (“BMPPI”) untuk

penyelesaian sengketa pada sektor pembiayaan dan pergadaian.

6 Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

5 Ibid.

4 Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 61/POJK.07/2020, Penjelasan Ps. 8 ayat (3) huruf a.

3 Ibid.



Securities Crowdfunding (“SCF”) termasuk pada sektor pasar modal, sehingga penyelesaian

sengketanya diselesaikan melalui BAPMI. Melalui BAPMI, penyelesaian sengketa dapat

dilakukan dalam empat bentuk, yaitu pendapat mengikat, mediasi, ajudikasi, dan arbitrase.

Rachmadi Usman mengemukakan bahwa pendapat mengikat BAPMI merupakan pendapat

yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan

yang kurang jelas di dalam perjanjian agar tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran di antara

para pihak yang dapat membuka perselisihan lebih jauh.7 Penyelesaian sengketa melalui

BAPMI harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian

bisnis yang setidak-tidaknya mencantumkan ketentuan penyelesaian sengketa dengan klausul:

“Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat

untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

menurut peraturan dan acara BAPMI.” Dalam hal sengketa pada sektor SCF, risiko yang

mungkin diselesaikan melalui BAPMI adalah:8

1. Risiko keterlambatan pengembalian dana

Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang

Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

(“POJK 57/2020”) mengatur bahwa penerbit dapat menetapkan jumlah

minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran efek melalui SCF dan

jumlah minimum dana tersebut dilarang untuk diubah oleh penerbit dalam masa

penawaran efek. Lebih lanjut diatur bahwa jumlah minimum dana yang tidak

terpenuhi akan berakibat hukum penawaran efek melalui SCF batal demi hukum

dan penyelenggara wajib mengembalikan dana dan manfaat yang timbul dari

dana tersebut kepada pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

penawaran efek batal demi hukum. Apabila setelah 2 (dua) hari pemodal tidak

menerima pengembalian dana dari penyelenggara dan penyelesaian sengketa

8 Nur Indah Putri Ramadhani dan Rianda Dirkareshza, “Penyelesaian Sengketa terhadap Risiko yang
Dihadapi Pemodal pada Securities Crowdfunding di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum Vol. 6 No. 2
(Oktober 2021), hlm 318-319.

7 I Gusti Agung Istri Oktia Purnama Dewi dan A. A. Ngurah Wirasila, “Peran Badan Arbitrase Pasar
Modal Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif,” Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4
(Juni 2014), hlm. 4.



secara musyawarah gagal dilaksanakan, maka pemodal dapat menyelesaikan

sengketa ini melalui BAPMI.

2. Risiko berubahnya syarat, biaya, manfaat, risiko dan ketentuan yang

tercantum pada perjanjian

Berdasarkan Pasal 16 POJK 57/2020, penyelenggara wajib untuk mengunggah

dokumen dan/atau informasi yang wajib disampaikan oleh penerbit kepada

penyelenggara secara daring melalui platform penyelenggara paling lambat 2

(dua) hari kerja sebelum masa penawaran dimulai. Lebih lanjut, Pasal 17 POJK

57/2020 menyatakan bahwa segala perubahan material terkait dokumen dan/atau

informasi tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal,

penyelenggara wajib untuk memuat informasi perubahan tersebut dalam

platform penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terdapat

perubahan material. Apabila setelah 2 (dua) hari kerja penyelenggara tidak

menyampaikan perubahan informasi dari penerbit kepada pemodal dan

penyelesaian sengketa secara musyawarah gagal dilaksanakan, maka pemodal

maupun penerbit dapat menyelesaikan sengketa melalui BAPMI.

3. Risiko tidak dicatatnya kepemilikan saham pemodal pada daftar pemegang

saham oleh penerbit

Pasal 55 POJK 57/2020 mewajibkan penerbit untuk mencatatkan kepemilikan

saham pemodal dalam daftar pemegang saham. Apabila penerbit tidak

memenuhi kewajiban tersebut dan penyelesaian sengketa secara musyawarah

gagal dilaksanakan, maka pemodal dapat menyelesaikan sengketa melalui

BAPMI.

Penyelesaian sengketa melalui BAPMI diawali dengan adanya permohonan

penyelesaian sengketa secara tertulis yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa

kepada BAPMI. Atas permohonan tersebut, selanjutnya akan dilakukan verifikasi dokumen

permohonan. BAPMI kemudian memberikan konfirmasi atas penerimaan permohonan

penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa. Selanjutnya akan dilakukan

penunjukan mediator, arbiter, atau ajudikator yang akan menyelesaikan sengketa di antara

para pihak yang bersengketa. Setelah mediator, arbiter, atau ajudikator ditunjuk, maka tahap



berikutnya adalah proses penyelesaian sesuai dengan pilihan para pihak yang bersengketa,

baik dengan melalui pendapat mengikat, mediasi, ajudikasi, atau arbitrase. Proses

penyelesaian tersebut akan menghasilkan putusan yang telah ditetapkan BAPMI dan diterima

oleh para pihak bersengketa. Putusan BAPMI tersebut selanjutnya harus didaftarkan di

Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukum yang berwenang.9 Proses penyelesaian

sengketa melalui BAPMI dinyatakan selesai setelah putusan BAPMI didaftarkan di

Pengadilan Negeri dan hasil putusan BAPMI tersebut dilaksanakan.

Alur penyelesaian sengketa melalui LAPS
Sumber: ojk.go.id

Penulis: Michellia Olga

9 Ibid., hlm 318.
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