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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi 

peradilan agama telah menjadikan umat Islam Indonesia terlayani dalam 

penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh. 

Peradilan Agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai 

kehidupan umat Islam (Jannah, 2011: 1). 

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan dalam sistem peradilan 

adalah penyatu-atapan semua lembaga peradilan (one roof system) di bawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Reformasi sistem peradilan tersebut 

diawali dengan dimasukkannya Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam amandemen 

ketiga UU No. 4 tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara (Jannah, 

2011:1). 

Perkembangan signifikan baru terjadi setelah diberlakukannya Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disusul 10 tahun kemudian 

dengan lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 yang mengatur sistem satu atap (one-roof 



2 
 

system) yang ditegaskan kembali oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Tetapi, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU 

No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  yang kemudian dianggap oleh banyak 

kalangan sebagai momentum paling bersejarah bagi perkembangan PA dengan 

perluasan kewenangannya dalam perkara ekonomi syariah.  

UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian yurisdiksi 

absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan sengketa di bidang syari’ah. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 

yang berisi 42 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi 

dengan UU No. 50 Tahun 2009 merupakan landasan kuat akan kokohnya 

kedudukan Peradilan Agama berikut dengan kewenangan yang dimilikinya. 

Kewenangan yang dahulu di dalam UU No. 7 Tahun 1989 hanya berkenaan 

mengenai perkawinan, waris, hibah, wakaf dan shadaqah. Penambahan 

Kewenangan di dalam UU  No. 3 Tahun 2006 ditambah menanggani masalah 

zakat, infaq dan ekonomi syariah.  

Awal pembentukan UU No. 3 Tahun 2006 wacana yang berkembang 

dalam pemberian kewenangan sengketa bank syariah kepada Pengadilan Agama 

seiring tumbuhnya bank-bank syariah. Perkembangan perbankan syariah cukup 

pesat beberapa tahun terakhir di Indonesia. Khusus berkaitan dengan lembaga  

perbankan syariah, paling tidak terdapat 25 lembaga bank yang ada di Indonesia 

telah membuka bank syariah. Ke 25 bank tersebut adalah: BMI, Bank Syari’ah 

mandiri, Bank BNI Syari’ah, Bank IFI Syari’ah, Bank Danamon Syari’ah, BRI 
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Syari’ah, BII Syari’ah, Bank Bukopin Syari’ah, HSBC Syari’ah, Bank JABAR 

Syari’ah, Bank DKI Syari’ah, Bank Permata Syari’ah, BCA Syari’ah, Bank Tugu 

Syari’ah, Bank CIC, Bank Bumi Putera, Bank Niaga, BPD Riau, Bank Sumatera 

Utara Syari’ah, BPD Aceh, BPD Sumatera Barat, BPD Sumatera Selatan, BPD 

Kalimantan Selatan dan BPD Sulawesi Selataan (Gayo, 2009: 1). 

Seiring perkembangan zaman, dalam perkembangannya tidak hanya 

mencakup bank syariah namun meliputi ekonomi syariah yang kemudian 

diakomodir dalam Undang-undang. Jika diperinci kewenanangan Pengadilan 

Agama dalam ekonomi syariah mencakup bank syariah, asuransi syariah, asuransi 

syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka 

menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana 

pensiun lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (Pasal 

49 UU No. 3 Tahun 2006). 

Adanya pemberian kewenangan kepada Peradilan Agama dalam bidang 

ekonomi syariah dengan penjelasan Pasal 49 huruf (i) adalah didasari 

pertimbangan sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan 

kesebelas jenis hukum ekonomi syariah ini berarti hampir seluruh cakupan Fiqih 

Mua’malah dalam syariah Islam telah menjadi hukum positif di Indonesia (Gayo, 

2009: 2). 

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia 

memberikan implikasi hukum apabila ada sengketa antara para pihak dalam 

ekonomi syariah. Persoalannya sengketa ekonomi syariah di bawah mekanisme 

peradilan/lembaga yang mana? MUI pernah mengeluarkan fatwa di bidang 
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ekonomi syariah yang menyatakan “Apabila ada sengketa dibidang ekonomi 

syariah penyelesaiannya dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional atau 

Basyarnas.  

Berkaitan dengan fatwa MUI itu, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang dulunya hanya berwenang menangani kasus-kasus hukum 

keluarga seperti nikah, waris/washiat dan wakaf, setelah diamandemen menjadi 

UU No 3 tahun 2006 Peradilan Agama mempunyai kewenangan meluas ke 

wilayah ekonomi syariah. Oleh karenanya dalam pasal 46 i UU No. 3 Tahun 2006 

mengatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang Islam di bidang ekonomi 

syariah.  

Adanya dualisme kewenangan, antara Peradilan Agama sebagaimana 

ditentukan oleh UU No. 3 Tahun 2006 khususnya Pasal 49 huruf i, bahkan juga 

menjadi kewenangan Peradilan Umum seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 

55 Ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bila itu 

menyangkut sengketa terkait dengan bank syariah, demikian juga dengan Fatwa 

MUI yang menyatakan diselesaikan ke Basyarnas. sehingga ke tiga UU tersebut 

yang mengatur kewenangan penyelesaian sengketa, sehingga membingungkan 

bagi masyarakat dalam mencari keadilan hukum. Apakah di Badan Arbitrase, 

Peradilan Umum ataupun Peradilan Agama? 

Mengenai masalah eksekutorial dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa yang 

berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri. Selanjutnya 



5 
 

dalam Pasal 61 UU No. 30/1999 dinyatakan, “Dalam hal para pihak tidak 

melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan 

berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak 

yang bersengketa”. Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI), Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya. Baik yang 

kelembagaan maupun arbiter individual. Dimana ini bertentangan dengan Surat 

Edaran (SEMA) No. 8 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 

menyatakan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah dilaksanakan atas 

perintah Ketua Pengadilan Agama.  

Oleh karena itu, skripsi ini akan mengkaji mengenai Kewenangan dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Karena penyelesaian sengketa ekonomi 

syari’ah sebuah kewenangan baru di Peradilan Agama masih kontradiktif. Maka 

penulis mengambil judul dalam skripsi ini Sistem Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah.  

 

B. Penegasan istilah 

Guna mempermudah dalam pembahasan selanjutnya dan agar terhindar 

dari kekaburan dan perluasan pembahasan serta pemahaman, maka perlu 

disampaikan beberapa istilah berkaitan dengan judul tersebut: 

a. Sistem adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan 

sebagainya ( Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2005: 255). 

b. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan, pemberesan, 

atau pemecahan (Anonim.2011. http://www.artikata.com). 
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c. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara 

dua pihak atau lebih yang berselisih; perkara dalam pengadilan 

(Sudarsono, 2002: 415). 

d. Ekonomi syari’ah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama adalah” perbuatan atau kegiatan  usaha yang dilakukan  menurut 

prinsip syari’ah,”. ( Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

 
C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

pokok-pokok masalah sebagai berikut : 

Peradilan/lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah?  

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syari’ah ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

Untuk mengetahui peradilan/lembaga mana yang berwenang dalam 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.  
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, dapat mengetahui dan menganalisis kewenangan peradilan 

agama dalam menyelesaian sengketa syariah, sekaligus sebagai salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah.  

2. Bagi Kalangan Akademis, diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan dalam  bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.  

3. Bagi Para praktisi hukum, dapat memberikan pedoman praktis khususnya 

dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah.  

F. Tinjauan Pustaka 

Penelusuran referensi yang ada tidak banyak dijumpai karya-karya ilmiah 

yang membahas persoalan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan 

Pengadilan Agama . Hal ini bisa dimaklumi karena persoalan ini relatif masih 

baru. Namun demikian hal-hal yang masih ada relevansinya dengan penyelesaian 

sengketa ekonomi syari’ah dapat dijumpai pada beberapa karya ilmiah, 

diantaranya adalah 

1.  Akhyar Ari Gayo (2009) dengan judul Kesiapan Pengadilan Agama 

Menerima, Memeriksa dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari’ah. 

menjelaskan bahwa Penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan 

baik melalui sulh (perdamaian) maupun takhim (arbitrase) akan 

didelesaikan melalui lembaga Pengadilan. Bahwa ekonomi syari’ah 

merupakan kewenangan baru bagi Peradilan Agama.  



8 
 

2. Chatib Rasyid dan Syaifuddin (2009 ) dengan judul Hukum Acara Perdata 

Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama. menjelaskan bahwa 

Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

syari’ah adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

dalam ekonomi syari’ah. Dalam perkara yang diajukan kepada Pengadilan 

Aganma untuk memeriksanya, maka Pengadilan Agama juga harus 

menjatuhkan putusan terhadap yang disengketakan. Dalam hal 

penyelesaian sengketa apabila tidak mencapai kesepakatan,  maka 

penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase 

syar’ah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku.  

3. Penelitian Salwa Kayati (2010) dengan judul Kompetensi Hakim 

Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari’ah 

(studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta). menjelaskan bahwa dengan 

diundangkannya UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah di 

tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam. Dengan adanya 

perluasan ini Pengadilan Agama mendapat peluang dan tantangan. 

Peluangnya adalah Pengadilan Agama diberikan kewenangan menangani 

perkara ekonomi syari’ah sedangkan tantangannya siap dan mampukah 

Pengadilan Agama khususnya hakim menangani perkara ekonomi 

syari’ah. Dalam hal penyelesaian sengketa apabila tidak mencapai 

kesepakatan.  
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4. Penelitian Nur Jannah (2011) dengan judul Dampak Penerapan UU No. 3 

Tahun 2006 Tentang UUPA terhadap Perbankan Syariah, menjelaskan 

bahwa dampak yang ditimbulkan dari penerapan UU No. 3 Tahun 2006 

adalah adanya kewenangan baru dibidang ekonomi syariah sebagaimana 

dinyatakan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yakni; perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah. Titik 

penambahan kewenangan baru tersebut sesuai dengan perkembangan 

hukum dan kebutuhan hukum masyarkat, khususnya masyarakat muslim. 

Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Baitul Mal 

wat Tamwil (BMT) merupakan subyek hukum yang tunduk pada hukum 

Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 

2006. Sengketa dalam perbankan syariah timbul karena adanya perbedaan 

das sein dan das sollen, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi 

dengan norma yang seharusnya dijalankan adanya suatu fakta yang 

membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan dan sengketa 

terjadi karena faktor emosional.  

5. Ahmad Mujahidin (2010) dengan judul Prosedur Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah di Indonesia, menjelaskan bahwa pada prinsipnya, 

kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik 

melalui peradilan agama maupun badan arbitrase syariah nasional 

(Basyarnas) adalah kedua lembaga ini bersumber pada hukum Islam 

dengan tujuan untuk menertibkan dan melindungi para pencari keadilan di 

bidang muamalah perdata Islam yang timbul dalam bidang perdagangan, 
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industri, keuangan, jasa, dan lain- lain sebagaimana disebut dalam Pasal 49 

(i) UU No. 3 Tahun 2006.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini mengambil penelitian pustaka ( Library Research) 

karena berusaha mencari dan menganalisi data-data atau literatur- literatur  

yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.  Metode 

yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah 

dengan cara menelaah, mengkaji dan mempelajari berbagai literatur yang 

akan dibahas mengenai nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang 

berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti, yang terdapat di dalam 

peraturan perundang-undangan, maupun sumber-sumber lain yang 

berkaitan (Koentjaraningrat, 1985: 46). 

 

2. Pendekatan 

Pendekatan yang  dipakai dalam menjawab persoalan yang telah 

dirumuskan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  

  Pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan 

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut  dengan 

isi hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, 

pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti 

untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-
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Undang dengan Undang-Undang lainnya mengenai penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah atau antara Undang-Undang dengan  Undang-Undang Dasar 

atau antara regulasi dan Undang-Undang mengenai sengketa ekonomi syariah. 

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu 

isu yang dihadapi ( Marzuki, 2006: 93). 

  Pendekatan konseptual  (conceptual approach) beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam suatu 

ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide- ide yang melahirkan 

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum 

yang relevan dengan isu yang dihadapi yang berkaitan dengan penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah di indonesia. Pemahaman akan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti 

dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang 

dihadapi (Marzuki, 2006: 95). 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

  Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan variabel berupa 

catatan, tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tambahan 

pendukung skripsi dari buku, jurnal, transkrip, artikel, media masa, skripsi 

terdahulu, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian 

(Arikunto, 1987: 97). 
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Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan 

data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Undang-Undang No. 4 Tahun 2005 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

c. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama  

c.   Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama 

d.  Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  

e.  Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah 

f.  Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif   

Penyelesaian Sengketa 

 

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah: 

a. Akhyar Ari Gayo (2009) dengan judul Kesiapan Pengadilan Agama 

Menerima, Memeriksa dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari’ah. 

b. Chatib Rasyid dan Syaifuddin (2009) dengan judul Hukum Acara 

Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama. 

c. Ahmad Mujahidin (2010) dengan judul Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. 

4. Metode Analisis Data 

a. Deduktif : Analisis yang terpusat pada norma-norma umum kemudian 

disusun yang bersifat khusus (Sutrisno, 1987: 97). 

b. Induktif : Analisa yang terpusat pada norma-norma yang khusus untuk 

kemudian disusun yang bersifat umum. 
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H. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulisan disusun 

berdasarkan sistematika sebagai berikut; 

BAB I : Pendahuluan berisi tentang  latar belakang, penegasan istilah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematikan penulisan.  

BAB II : Merupakan Sistem peradilan di Indonesia, Negara Hukum dan 

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Kekuasaan Kehakiman 

Dalam Struktur Kekuasaan Negara, dan Kedudukan dan 

Organisasi Kehakiman di Indonesia. 

BAB III : Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia; 

dalam bab ini dibahas tentang lembaga penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah menurut hukum positif di Indonesia. Dalam bab 

ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menjawab lembaga mana 

saja di indonesia yang menangani sengketa di bidang 

perekonomian syariah dengan nilai-nilai yang Islami yang 

menjunjung tinggi rasa keadilan . 

BAB IV : Analisis Data; Dalam bab ini dimaksudkan untuk menganalisis 

data yang diperoleh sepanjang penelusuran pustaka yang relevan 

dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah.  

BAB V : Penutup; pada bab ini dideskripsikan  kesimpulan penyusun hasil 

analisis pembahasan dan saran.  

 


