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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami 

kemajuan. Kemajuan ini tidak hanya pada lembaga perbankan saja 

melainkan lembaga keuangan non bank. Berkembangnya kegiatan 

ekonomi syariah ini memberikan implikasi hukum apabila ada sengketa 

antara pihak dalam perkara ekonomi syariah. Maka diperlukan payung 

hukum untuk mengaturnya. Hal ini dimaksud agar tidak membingungkan 

bagi para pihak pencari keadilan untuk menyelesaikannya. Untuk itu, 

dalam system penyelesaian sengketa ekonomi syariah diperlukan lembaga 

yang diberi kewenangan untuk mengatur penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah.  

  Perbankan syari’ah sebagai salah satu system perbankan nasional 

diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syari’ah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syari’ah menjadi 

kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut.
1
 Di 

antara Bank Syariah dengan nasabahnya terdapat suatu hubungan hukum 

yang erat sekali yang juga menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat 

timbal balik, seperti hak nasabah Bank Syariah untuk dijamin dana 

simpanannya di Bank Syariah aman dan tidak hilang, serta kewajiban 
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Bank Syariah untuk memenuhi perjanjian atau akad yang telah 

disepakati bersama. H.R. Daeng Naja menjelaskan bahwa: “Hubungan 

hukum antara Bank Syariah dengan nasabahnya adalah hubungan 

kontraktual. Dengan demikian, apabila telah terjadi hubungan antara 

nasabah dengan bank maka menurut hukum perikatan Indonesia, perikatan 

yang timbul adalah perikatan atas dasar perjanjian atau kontrak, atau 

akad.
2
 

Apabila di kemudian hari timbul persengketaan antara Bank 

Syariah dengan nasabahnya, maka berdasarkan UndangUndang No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan pada Pasal 55 ayat-

ayatnya, sebagai berikut:  

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.  

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa 

dilakukan sesuai dengan isi akad.  

3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
3
 

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut di atas bertentangan dengan 

ketentuan Pasal 55 ayat (2). Menurut Pasal 55 ayat (1) secara jelas 

ditentukan kompetensi atau yurisdiksi pengadilan pada Peradilan Agama, 

sedangkan pada Pasal 55 ayat (2) membuka peluang penyelesaian sengketa 
                                                           
2
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Perbankan Syariah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Umum, seperti di Pengadilan Negeri. Adanya dua lembaga peradilan 

dengan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan persengketaan 

tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di 

kalangan masyarakat. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 

2008 telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan 

Perkara No. 93/PUU-X/2012.
4
 Sengketa Perbankan Syariah adalah domain 

dari Pengadilan Agama. Dalam kaitan dengan ketentuan Perbankan 

Syariah, maka penyelesaian sengketa antara Bank Syariah dengan 

nasabahnya ditempuh dan diselesaikan melalui Peradilan Agama, dan 

penyelesaian di luar peradilan seperti melalui musyawarah, mediasi 

perbankan serta Arbitrase Syariah yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(Basyarnas) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia ( MUI ).
5
 

Akan tetapi masih terdapat beberapa masalah yang timbul karena 

masalah sengketa ekonomi syariah masih banyak yang diserahkan di 

Pengadilan Negeri. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul  

“ KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI 

SENGKETA EKONOMI SYARI’AH SETELAH KELUARNYA 

PUTUSAN MK  No. 93/PUU-X/2012’’. 

 
                                                           
4
 Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara No. 93/PUUX/2012. 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis 

dapat merumuskan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama 

setelah Putusan MK No.93/PUU-X/2012 ? 

2. Mengapa setelah dikeluarkannya Putusan MK No.93/PUU-X/2012 masih 

ada yang memasukkan berkas sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan 

Negeri ? 

C. Tujuan Penelitian 

1.Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui  setelah adanya Putusan MK No.93/PUU/2012 

masih ada yang memasukkan berkas sengketa ekonomi syari’ah di 

Pengadilan Negeri. 

b. Untuk mengetahui  penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di 

Pengadilan Agama setelah Putusan MK No.93/PUU/2012. 

2.Tujuan Subyektif 

a. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum bidang  Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewenangan 

absolute sengketa ekonomi syari’ah yaitu di Pengadilan Agama, 

sehingga masyarakat khususnya para nasabah dengan pihak bank 

mengetahui prosedur pelaksanaan sengketa ekonomi syari’ah. 
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D. Manfaat Penelitian  

  Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

dibidang hukum, khususnya hukum perdata tentang kewenangan mengadili 

sengketa ekonomi syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, pembentukan pola pikir dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh. 

b. Untuk dapat dijadikan masukan bagi masyarakat tentang kewenangan 

mengadili sengketa ekonomi syari’ah.  

E. Kerangka Pemikiran  

 Kata “Sengketa” menurut bahasa Inggris adalah disebut dengan “conflict” 

dan “dispute”, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perselesihan 

atau percekcokan atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. 

Kata “conflict” sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia manjadi “konflik”, 

sedangkan dispute dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

“Sengketa”.
6
  Selanjutnya, ekonomi syariah (Islamic Economics) diartikan 

sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah dengan kata lain merupakan 
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perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah 

atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada 

ajaran dan nilai-nilai Islam. Sengketa ekonomi syariah adalah suatu 

pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan 

usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum 

ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu 

kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi 

keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara 

keduanya.
7
 

Berdasarka Pasal 55 ayat (1), “Penyelesaian sengketa Perbankan 

Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. 

Namun dalam Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa”Dalam hal para pihak 

telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”. 

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan 

Pasal 55 ayat (2). Menurut Pasal 55 ayat (1) secara jelas ditentukan 

kompetensi atau yurisdiksi pengadilan pada Peradilan Agama, sedangkan 

pada Pasal 55 ayat (2) membuka peluang penyelesaian sengketa Perbankan 

Syariah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, seperti di 

Pengadilan Negeri. Adanya dua lembaga peradilan dengan kewenangan 

yang sama dalam menyelesaikan persengketaan tersebut, menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat. Pasal 55 
                                                           
7
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ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah dianulir oleh Mahkamah 

Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara No. 93/PUU-X/2012.
8
 Sengketa 

Ekonomi Syariah adalah kewenangan dari Pengadilan Agama. 

F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya 

atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris yaitu mengkaji 

pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan kewenangan sengketa 

ekonomi syari’ah. 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan 

gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang 

kebijakan penerapan  peraturan yang ada . 

3. Jenis Data  

a. Data Primer 

Data primer yaitu fakta atau keterangan yang berkaitan dengan sumber 

data yang bersangkutan, yang berasal dari Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama. 

b. Data Sekunder 

Dalam data sekunder antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
9
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4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa 

buku-buku, majalah, literature, dokumen, peraturan yang ada 

relevansinya dengan masalah yang diteliti.  

b. Studi lapangan  

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan pengambilan 

data dalam hal ini dilakukan dengan wawancara pada petugas di 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan penulis adalah dengan menerapkam 

analisis secara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk 

kalimat yang baik dan benar . maksudnya data yang diperoleh  disajiikan 

secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar dan sistematis sehingga 

tidak menimbulkan penafsiran yang beragam.
10

 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penyusunan penelitian digunakan untuk memudahkan 

dalam pembahasan, adapun sistematika penulisan penelitian terdiri dari 4 ( 

empat ) bab  sebagai berikut : 
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