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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah (financial market sharia) 

sedang marak di dunia, yang ditandai dengan adanya negara-negara islam. Hal 

ini ditandai dengan oleh negara-negara Islam. Kemajuan financial market 

sharia di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup 

signafikan, diikuti pasar modal dan pegadaian syariah. 

Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah 

mempunyai macam dan bentuk yang sama, yaitu lembaga keuangan bank 

syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah. Perbedaan antara keduanya 

adalah dalam hal yang sangat prinsipil dan substansial, yakni prinsip syariah 

yang menjadi landasan keuangan atau perbankan syariah. Perbedaan prinsip 

operasional dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah berdasarkan 

sistem bagi hasil, sedangkan pada lembaga keuangan dan perbankan non 

syariah (konvensional) berdasarkan sistem bunga. Dengan kata lain, kedudukan 

bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai mitra 

investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan 

non bank syariah sebagai kreditor dan debitor. 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi 

Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan 

yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian 
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dunia uang dimotori oleh sistem konvensial, akan tetapi juga oleh semangat 

religius dan kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian 

umat. Karena LKS berdiri di atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa 

sejalan dengan syariah (shariah compliance). Baik dalam spirit maupun aspek 

teknisnya. Dalam ajaran islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi 

yang haram, berprinsip kemaslahatan (tayyib), misalnya bebas dari riba, 

gharar,riswah, dan masyir. Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan 

Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-

persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif subtansial 

antara keuangan Islam dan keuangan konvensial. Faktor lain yang 

membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur 

organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya. 

Gagasan mengenai bank syariah telah muncul di indonesia pada 

pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia –Timur Tengah 

pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank syariah 

pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan 

hasil kerja tim Perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 November 

1991. 

Seiring dengan perkembangan LKS saat ini tentu saja tidak lepas dari 

permasalahan, salah satunya mengenai aturan yang mengatur tentang lembaga 

keuangan syariah (LKS). Terdapat dua aturan yang mengatur tentang lembaga 

keuangan syariah (LKS) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh karena itu, adanya 
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perbedaan definisi pada masing-masing aturan tersebut akan menimbulkan 

permasalahan di sektor lembaga keuangan tersebut bila terjadi permasalahan 

yang akan di timbulkan. Sebelum masuk dalam pembahasan penulis akan 

menjelaskan secara singkat apa yang di maksud dengan Peraturan Otoritas Jasa 

keuangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan (POJK) menjelaskan 

tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang 

ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum 

Ekonomi syariah (KHES)
1
 adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 

orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau 

todak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat 

komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
2
 

Perbedaan yang ada tersebut seperti table yang ada di bawah ini : 

NO Uraian Pasal/Ayat KHES Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) 

1. Pasal 20 ayat 6 

Murabahah adalah pembiayaan 

saling menguntungkan yang 

dilakukan oleh shahib al-mal 

dengan pihak yang 

LKS dalam pembiayaan 

murabahah berkedudukan sebagai 

penjual bukan shahibul mal. Fatwa 

DSN No 4/2000, Pertama, 6: 

“ Bank kemudian menjual barang 

                                                           
1
 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, 2008 

2
 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syari’ah, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm, 3 
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membutuhkan melalui transaksi 

jual beli dengan penjelasan 

bahwa harga pengadaan barang 

dan harga jual terdapat nilai 

lebih yang merupakan 

keuntungan atau laba bagi 

shahib al-mal dab 

pengembaliaanya dilakukan 

secara tunai atau angsur.  

tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli 

plus keuntungannya. Dalam kaitan 

ini Bank harus memberitahu secara 

jujur harga pokok barang kepada 

nasabah berikut biaya yang 

diperlukan”.
3
 

Definisi 

Murabahah : 

Menjual suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada 

pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai 

laba. 

2. Pasal 20 ayat 9 

Ijarah adalah sewa barang 

dalam jangka waktu tertentu 

dengan pembayaran. 

Definisi ijarah hanya terbatas ijarah 

barang, belum mencakup ijarah 

jasa. (DSN-MUI No. 09/2000, 

kedua, 1. : 

“Obyek ijarah adalah manfaat dari 

penggunaan barang dan/atau jasa”.
4
 

 

                                                           
3
 Payung Hukum Perbankan Syariah, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., hlm 124 

4
 Ibid, hlm 143 
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Dengan melihat pada perbedaan sesuai dengan tabel di atas, maka kita 

dapat memperkirakan potensi masalah yang akan timbul karena perbedaan 

penafsiran sebuah definisi menurut dua aturan yang berbeda yaitu peraturan 

materiil yang termuat dalam POJK yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan operasional dari lembaga keuangan syariah yang merupakan 

pengejawantahan dari fatwa, sementara peraturan yang lain adalah KHES yang 

merupakan pegangan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Oleh sebab itu berdasarkan uraian 

diatas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian serta 

menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul Sinkronisasi Definisi 

Akad-akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) : Sengketa Ekonomi Syariah Di 

Pengadilan Agama. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bagan alur berperkara di pengadilan agama ? 

2. Bagaimana peran KHES terhadap hukum materiil dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama ? 

3. Bagaimana penyelesaian apabila terdapat perbedaan persepsi antara 

POJK dan KHES terhadap sengketa ekonomi syariah yang masuk di 

pengadilan agama ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagan alur berperkara di pengadilan agama. 

2. Untuk mengetahui peran KHES terhadap hukum materiil dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian apabila terdapat perbedaan persepsi 

antara POJK dan KHES terhadap sengketa ekonomi syariah yang 

masuk di pengadilan agama. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoristis 

Secara teoristis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan 

keilmuan dalam bidang hukum lembaga keuangan syariah khusunya 

tentang KHES dan POJK. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan pengalaman 

penelitian yang berkaitan dengan hukum lembaga keuangan 

syariah khusunya tentang KHES dan POJK. 

b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai hukum lembaga 

keuangan khusunya tentang KHES dan POJK. 
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E. Kerangka Pemikiran 
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Dari bagan di atas maka Lembaga Keuangan Syariah memiliki hukum 

materiilnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), di bawah POJK 

terdapat dua pelaksanaan perjanjian yaitu pelaksanaan perjanjian sesuai dengan 

Akad dan pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan Akad yang mana bila 

terdapat tidak sesuai akad maka akan timbul sengketa yang mana bila terjadi 

sengketa akan masuk ke pengadilan agama, selanjutnya hakim pengadilan 

agama pada saat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menggunakan 

hukum ekonomi syariah (KHES) sebagai hukum materiil pengadilan agama 

tersebut. Sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sama-sama mengatur tentang itu semua 

tetapi terdapat perbedaan definisi di beberapa pasal yang terdapat di POJK dan 

KHES tersebut. 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yurisdis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan 

masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu untuk 

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data 

primair dilapangan. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 

kualitatif dengan menunjukkan bahwa penelitian ini tidak 

menggunakan angka tetapi kata-kata, gambar serta informasi yang 

terjadi secara ilmiah dan tidak dimanipulasi. Dalam hal ini adalah 

dengan melakukan penelitian tentang penyelesaian yang digunakan 

oleh pejabat hukum bila terjadi sengketa yang melibatkan KHES dan 

POJK. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk kepentingan analisis dan pengumpulan data maka penelitian 

diadakan di Pengadilan Agama Boyolali 

4. Jenis Data 

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data 

primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber melalui proses wawancara. ( oleh Hakim Pengadilan 

Agama yang bernama Dra. Hj. Dzakiyatun, SF.SH. Pukul 10.00 

wib di Pengadilan Agama Boyolali ). 

b. Data Sekunder 

Berupa dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan 

literature-literature yang berkaitan dengan objek penelitian. ( UU 

No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, PERMA No 2 
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Tahun 2008 Tentang KHES, UU No 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 

UUD 1945, UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan mengatur 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi pustaka 

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, mempelajari 

dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan 

dengan masalah dalam penelitian ini. 

b. Wawancara 

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

ketua pengadilan yang disesuaikan dengan sumber data. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipergunakan yakni dengan menggunakan 

logika deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan. 

G. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB, yaitu : 

       BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan mengenai : 

A. Pengertian KHES 

B. Sejarah KHES 

C. Tujuan KHES 

D. Pengertian POJK 

E. Sejarah POJK 

       BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai tentang 

penyelesaian yang digunakan oleh pejabat hukum bila terjadi sengketa 

yang melibatkan KHES dan POJK. 

       BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang diuraikan oleh penulis serta 

ditambahkan daftar pustaka dan lampiran. 




