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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman di era globalisasi ini perekonomian di dunia maupun di 

Indonesia semakin berkembang, Seiring perkembangannya masyarakat Islam 

juga mengembangkan prinsip syariah yang menjadi acuan masyarakat islam 

dalam malakukan perekonomian. Ekonomi syariah sendiri merupakan 

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut  prinsip syariah. 

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 

Semakin banyaknya bentuk- bentuk usaha ekonomi syariah tersebut 

merupakan perkembangan yang bagus bagi masyarakat islam sendiri, salah 

satu contoh usaha ekonomi syariah yang berkembang sekarang adalah a.Bank 

syariah; b.Asuransi syariah; c.Reasuransi syariah; d.Reksadana syariah; 

e.Lembaga keuangan mikro syariah; f.Obligasi syariah dan surat berharga  

berjangka menengah syariah; g.Sekuritas syariah; h.Pembiayaan syariah; 

i.Pegadaian syariah; j.Dana pensiun lembaga keuangan syariah; k.Bisnis 

syariah. 

Di era globalisasi ini hampir setiap orang menggunakan bank, baik itu 

bank umum ( konvensional ) maupun bank syari’ah untuk keperluan 

perekonomian, baik dalam hal tabungan, tinjaman maupun transaksi dan hal-

hal apa saja yang dapat dilakukan dalam bank. Di Indonesia sendiri 
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pertumbuhan bank syari’ah sejak UU. No 7 tahun 1992 tentang yang 

kemudian dirubah menjadi UU. No.10 tahun 1998 tentang perbankan hingga 

disahkannya UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah semakin 

meningkat. Dari data bank Indonesia hingga april 2016 jumlah bank syariah di 

Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum 

Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS). 

Dalam hal perekonomian yang dilakukan lewat bank pasti ada satu 

maupun dua masalah yang timbul antara nasabah dengan bank tersebut yang 

bersangkutan. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan itu, potensi yang muncul 

untuk terjadinya sengketa dalam perbankan syari’ah juga semakin tinggi, 

sehingga menjadi penting bagi perbankan syari’ah maupun masyarakat 

pengguna jasa perbankan syari’ah untuk memahami secara benar bagaimana 

penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syari’ah. 

Semenjak Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
1
 Hal ini 

memberikan implikasi  positif  terhadap  pengembangan  lembaga  Pengadilan  

Agama  di  Indonesia. Dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 

ditegaskan : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama  antara  orang-orang  

yang  beragama  Islam  di  bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 

                                                           
1
Abdul Rasyid, “KesiapanPeradilan AgamaDalam Penyelesaiansengketa Ekonomi Syariah” 

dalamhttp://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/kesiapan-peradilan-agama-dalam-penyelesaian-

sengketa-ekonomi-syariah/, diunduh 10 Maret 2017, pukul 10:15 

http://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/kesiapan-peradilan-agama-dalam-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah/
http://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/kesiapan-peradilan-agama-dalam-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah/
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Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah."
2
 Sejak adanya amandemen 

tersebut sekarang pengadilan pegeri menjadi berkurang kewajibannya akan 

tetapi tidak menutup kemungkinan permasalahan sengketa ekonomi syari’ah 

di selesaikan di pengadilan negeri. Tetapi setelah keluarnya amandemen 

tersebut sekarang yang berhak dan berkewenangan dalam menangani sengketa 

perbankan syari’ah adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tidak lagi 

hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tentang 

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, tapi diberi 

kewenangan baru dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah.
3
 Tetapi 

disini malah timbul Permasalahan baru  mengenai kesiapan Pengadilan 

Agama dalam hal kewenangannya yang baru dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syari’ah tersebut, Karena hakim-hakim di PA sebelumnya hanya 

mempunyai basic dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan 

shadaqah, dll. Oleh karena itu harus ada pembibingan dan tambahan ilmu 

kepada hakim-hakim PA dalam hal sengketa perekonomian syari’ah. 

Menurut Halim dan Erlies Septiana, secara filosofis, penyelesaian 

sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang 

bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan 

tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan baik sosial maupun 

hubungan hukum. Teori yang mengkaji tentang hal ini disebut teori 

penyelesaian sengketa.
4
 Meskipun melalui lembaga peradilan, penyelesaian  

                                                           
2
 Lihat UU No. 3 Tahun 2006amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

3
 Ibid 

4
 HS,salim dan Erlies eptiana Nurbani,2013,”Penerapan Teori hukum pada penelitian Tesis dan 

Desertasi”, Jakarta : RajaGrafindo, Hal.135  
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perkara melalui litigasi juga mengenal Istilah mediasi di pengadilan. Namun 

sebelum itu, dalam perkara perdata setiap agenda persidangan yang dilakukan 

majelis hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak-pihak yang berperkara. 

Mendamaikan sifatnya wajib bagi para Hakim yang menyidangkan, kelalain 

hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara 

akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi 

hukum.
5
Tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini, masih banyak pihak yang 

meragukan kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syari’ah. Mereka ragu, apakah Pengadilan Agama bisa 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena selama ini yang mereka 

ketahui Pengadilan Agama hanyalah lembaga pengadilan yang menyelesaikan 

perkara nikah, talak dan rujuk saja. Bagaimana mungkin Pengadilan Agama 

bisa menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah, pasar modal syari’ah, 

asuransi syari’ah dan bisnis syari’ah lainnya yang transaksinya begitu sukar. 

Keraguan boleh saja muncul, tapi jangan sampai menghentikan jalan atau 

mematikan niat baik. Orang boleh saja meragukan kemampuan Pengadilan 

Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, tapi beri waktu dan 

kepercayaan kepada Pengadilan Agama untuk menjalankan wewenang 

barunya tersebut. Kedepan, seiring dengan berjalannya waktu, Pengadilan 

Agama akan membuktikan bahwa ia mampu menyelesaikan sengketa ekonomi 

syari’ah dengan baik dan layak dipercaya. 

                                                           
5
 Yahya Harahap,2007,”Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama”,Jakarta : Sinar 

Grafika, Cet.IV.Hal.239 



5 
 

 

Lahirnya UU 3/2006 tentang Peradilan Agama dilandasi hal yang sama 

sebagaimana diatas, bahwa UU No. 7 tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan kebutuhan Hukum masyarakat. Dengan Lahirnya UU 

3/2006 ada beberapa hal yang menjadi titik tolak perkembangan kewenangan 

atau dengan meminjam istilah Jaenal Aripin “ Perubahan Fundamental” dari 

peradilan Agama.
6
 Abdul Ghofur Anshori berpendapat bahwa sepanjang 

mengenai perdata para pihak bebas memilih cara menyelesaiakn sengketa baik 

dalam hal pilihan hukum maupun dalam hal pilihan forumnya.
7
 

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka penulis tertarik untuk menyusun 

penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDISMENGENAI 

KINERJA PENGADILAN AGAMA (PA) DALAM MENANGANI 

SENGKETA EKONOMI SYARI’AH” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kinerja Hakim di  Pengadilan Agama Di Wilayah Provinsi 

DaerahIstimewa Yogyakarta dalam hal melakukan kewenangannya yang 

baru yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah? 

2. Bagaimana Upaya Pengadilan Agama dalam peningkatan kualitas hakim 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah? 

 

                                                           
6
 Jaenal Aripin, 2008,”Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi hukum di indonesia”, Jakarta: 

Prenada Media. 
7
 Abdul Ghofur Anshori, 2007,”Peradilan Agama di indonesia Pasca UU no. 3 Tahun 2006, 

Sejarah Kedudukan dan Kewenangan”, Yogyakarta : UII Press. Hal. 51. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui Kinerja Hakim di Pengadilan Agama Di Wilayah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam hal melakukan kewenangannya 

yang baru yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. 

2. Mengetahui Upaya Pengadilan Agama dalam peningkatan kualitas hakim 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan kajian data mengenai 

studi tentang Kinerja Hakim di PA pasca amandemen UU tentang Peradilan 

Agama. 

2. Manfaat Praktis 

 Penulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis 

terhadap Upaya Pengadilan Agama dalam peningkatan kualitas hakim 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pasca amandemen UU 

tentang Peradilan Agama. 

E. Kerangka Pemikiran 

 Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor 

pengadilan/ mahkamah yang merupakan salah satu  lingkungan peradilan 

dibawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan sistem peradilan 

Syari’ah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama 
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(PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau ibu 

kota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai Pengadilan 

tingkat Banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. PA dan PTA 

berpuncak Pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi.
8
 

Dalam lingkungan Agama, PA merupakan Unit pelaksana teknis (instansi atau 

kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat 

pertama, sedang PTA untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat 

banding.
9
 Penjelasan Pasal 49 huruf i UU No.3 Tahun 2006 menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi 

(1) bank syariah; (2) lembaga keuangan mikro syariah; (3) asuransi syariah; 

(4) reasuransi syariah; (5) reksa dana syariah (6) obligasi syariah dan surat 

berharga menengah syariah; (7) sekuritas syariah; (8) pembiayaan syariah; (9) 

pegadaian syariah; (10)dana pensiun lembaga keuangan syariah; (11) bisnis 

syariah.
10

 

 Dahulu, sengketa ekonomi syariah ini belum pernah diatur pengadilan 

mana yang berkompeten memeriksa dan mengadilinya. Kemudian sejak 

berlakunya UU No.3 Tahun 2006, Maka penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah ditetapkan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. 

Perkembangan Pemulihan Kompetensi dalam UU No.3 Tahun 2006 sangat 

signifikan. Perkembangan ini meliputi : (1) Kekuasaan Pengadilan Agama 

                                                           
8
 Pasal 1,2,3,4 dan 6 UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan 

UU No.50 Tahun 2009 
9
A Mukti Arto, 2012, “Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, Hal.33 
10

 Ibid, Hal.339 

7 
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dipertegas dan diperluas; (2) Perluasan Pemuliahan penerapan asas 

personalitas keislaman; (3) Pemantapan penerapan Prinsip-prinsip peradilan 

syaria’ah islam; dan (4) penegasan pengaturan kompetensi absolut Pengadilan 

Agama dalam undang-undang Pemulihan kekuasaan mengadili ini terakhir 

diatur dalam pasal 2, pasal 49, pasal 50, pasal 52A dan pasal 107 ayat (2) UU 

No.3 Tahun 2006. Pasal 2 UU No.3 Tahun 2006 tersebut menyatakan bahwa 

“Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman  bagi 

rakyat pencari keadilan  yang beragama islam mengenai perkara tertentu 

sebagaimana diaturdalam undang-undang ini”.
11

 Dengan    adanya    tambahan    

kewenangan    memeriksa,    mengadili    dan menyelesaikan perkara ekonomi 

syari’ah bagi lembaga Peradilan Agama, di samping merupakan peluang, 

namun juga sekaligus tantangan. Peluangnya adalah “undang-undang  telah  

memberikan  kewenangan  kepada  Pengadilan  Agama untuk  menangani  

perkara ekonomi syari’ah”,  yang  mendapat  dukungan  dari  para  ulama,  

cendekiawan dan masyarakat Islam pada umumnya yang menghendaki 

sekaligus menaruh harapanbesar agar sengketa ekonomi syari’ah dapat 

ditangani oleh Pengadilan Agama dengan baik.  Sedangkan  tantangannya  

adalah  mampukah  para  hakim  Pengadilan  Agama menangani perkara 

ekonomi syari’ah secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta adil sesuai 

dengan amanat undang-undang.
12

 

 

                                                           
11

 Ibid, Hal.363 
12

 Anggi Novita Sari, “Peran Hakim Dalam Penanganan Sengketa Ekonomi  

Syariah Pasca Undang-undang NO. 3 Tahun 2006” dalam Jurnal Skripsi,Jakarta, 24 Mei 

2011,http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1499/1/ANGGI%20NOVITA%20

SARI-FSH.PDF  diunduh minggu 26 maret 2017, pukul 13:19 

8 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1499/1/ANGGI%20NOVITA%20SARI-FSH.PDF
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1499/1/ANGGI%20NOVITA%20SARI-FSH.PDF
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F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisnya.
13

 Oleh 

karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis 

menentukan terlebih dahulu metode yang hendak dipakai. Adapun Metode 

penelitian yang digunakan antara lain : 

1. Metode Pendekatan 

Dilihat dari perumusan masalah yang dibuat oleh penulis, maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan empiris. Yaitu 

pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah 

data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer dilapangan atau 

terhadap masyarakat.
14

 

2. Sifat Penelitian  

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih kepada bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait 

dengan objek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan tentang Kinerja Hakim 

di Pengadilan Agama wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal 

melakukan kewenangannya yang baru yaitu penyesesaian sengketa 

ekonomi syari’ah dan mendeskripsikan mengenai Upaya Pengadilan 

Agama dalam peningkatan kualitas hakim dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah Pasca keluarnya amandemen UU Pengadilan Agama. 

                                                           
13

Khudzaifah Dimyati dan Kelik ardiono, 2004, “Metode Penelitian Hukum”, Surakarta: Fakultas 

Hukum UMS.Hal 1 
14

 Oerjono oekanto,2008, “Pengantar Penelitian Hukum”,Jakarta: Ui Press,hal.52 



10 
 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Bantul, Sleman, 

Wates ,dan Wonosari yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang 

berbeda, yaitu : 

a. Data Primer  

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang merupakan 

yang diperoleh langsung dari : Pengadilan Agama Di Wilayah Provinsi 

DaerahIstimewa Yogyakarta melelui wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yakni 

melalui studi kepustakaan antara lain buku-buku, artikel, dokumen dan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 

c. Metode Pengumpulan Data 

1) Studi lapangan  

 Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara 

melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa Hakim 

yang ada Pengadilan Agama Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Studi Kepustakaan  

 Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari 
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peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data sekunder 

yang lain, terkait dengan masalah yang akan diteliti. Adapun 

instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, 

yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder yang berbentuk format-

format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, 

yang diperoleh selama penelitian dilakukan. 

d. Metode analisis data 

 Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan 

dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah 

diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum,doktrin 

doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. 

 Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan 

inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang Terkumpul 

akan diidentifikasi secara analisis doktrinal, dengan teori hukum murni 

Hans Kelsen. 

 Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang 

berupa pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer 

yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, ditemukan hukum in-

concreto-nya. 

 

11 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan hukum digunakan untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas mengenai keseluruhan isi bahasan penelitian hukum penulis. Maka 

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, antara lain : 

BAB I Bab ini  menjelaskan mengenai uraian Latar  Belakang     

 Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat   

 Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan  

  Sistematika Penulisan 

BAB II Bab ini menjelaskan Tinjauan Pustaka yang menguraikan 

tentang Tinjauan Umum Tentang Kinerja Pengadilan Agama 

dalam menangani sengketa Ekonomi syariah yang meliputi 

Tinjauan Umum Ekonomi Syariah, dan Tinjauan Umum 

Sengketa Ekonomi syariah,  

BAB III Bab ini menjelaskan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang 

akan menguraikan Kinerja  hakim  Pengadilan Agama Di 

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah dan menguraikan 

Upaya Pengadilan Agama dalam peningkatan kualitas hakim 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah  

BAB IV Bab ini menjelaskan Penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

yang ditarik berdasarkan hasil penelitian oleh penulis dan saran 

bagi pihak yang berkaitan dengan penulis skripsi ini. 
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