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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia menganut Ideologi Pancasila yang mana pada sila ke 1 

(satu) berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dari Ideologi tersebut 

memunculkan berbagai macam keyakinan beragama, macam–macam 

keyakinan beragama yang dianut oleh masyarakat Indonesia meliputi agama 

Kristen, Budha, Katolik, Hindu, Islam, Khonghucu sehingga masyarakat 

Indonesia bebas memeluk agama sesuai keyakinan yang dianut. Secara 

konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama untuk semua masyarakat 

Indonesia berdasarkan pada BAB XI UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang 

berbunyi;  

“Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu”. 

 

Indonesia adalah Negara kepulauan yang mana Indonesia memiliki 

banyak pulau yang dihuni oleh masyarakat yang disetiap pulau tersebut 

memiliki beraneka ragam suku, budaya dan agama. Keberaneka ragaman 

suku, budaya dan agama sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika yang 

mempunyai arti berbeda–beda tetapi tetap  mempunyai satu ke satuan. 

Setiap daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke mempunyai 

kekayaan alam yang berbeda–beda. Kekayaan alam tersebut menciptakan 

tempat wisata yang mengundang wisatawan untuk mengunjungi, hal tersebut 

menyebabkan berkembangnya pembangunan penginapan. 
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Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah bekas  peninggalan 

kerajaan Mataram yang lahir pada 17 Februari 1745.
1
 Sebelah Timur dan 

Utara kota Surakarta berbatasan dengan, Kabupaten Karanganyar, sebelah 

Selatan berbatasan, dengan Kabupaten Sukoharjo dan sebelah Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.  

Dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di 

Indonesia khususnya di Surakarta yang memiliki keindahan alam, keragaman 

budaya yang berbeda – beda yang mengundang wisatawan berkunjung ke 

Surakarta menciptakan bisnis perhotelan yang sangat menguntungkan. Baik 

hotel konvensional maupun hotel syariah pada saat ini berkembang pesat.   

Hotel syariah saat ini berkembang sebagai salah satu contoh hotel 

syariah yang berada didaerah Tebet, Jakarta Selatan yang bernama Sofyan 

Hotel Soepomo. Pada tahun 2002 hotel tersebut resmi berubah menjadi hotel 

syariah sampai sekarang. Sofyan Hotel Soepomo memiliki fasilitas mewah 

tidak kalah dengan hotel – hotel konvensional bintang lima  lainnya, hotel 

tersebut menyediakan makan, minum yang halal, dan bebas dari praktek 

prostitusi.   

Perkembangan hotel syariah juga mulai meluas dan menyebar di 

seluruh Indonesia termasuk di Kota Surakarta, hal itu sebabkan karena 

masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam yang mana masyarakat 

Islam menginginkan produk yang dijual memiliki sertifikasi Halal.  

                                                             
1
 Roko Patria Jati, 2012, Awal Mula Solo (Surakarta), diakses melalui 

https://www.kompasiana.com/roko/55110090813311783cbc6eaf/awal-mula-solo-surakarta,    
pada tanggal 27 Deember 2018, pukul 05.15 WIB. 

https://www.kompasiana.com/roko/55110090813311783cbc6eaf/awal-mula-solo-surakarta
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Islam mengajarkan tentang berinteraksi antar individu satu dengan 

individu lainnya atau lebih (bermuamalah), Muamalah memiliki pengertian 

Secara terminologi Muamalah mempunyai 2 arti yaitu dalam arti luas dan 

dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua akad 

atau persetujuan yang memperbolehkan antara satu orang dengan orang lain 

atau lebih saling tukar menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan yang 

telah ditentukan oleh Allah dan manusia harus mentaatinya, sedangkan 

pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Allah untuk 

mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan pergaulan sosial.
2
 

Peruntukan hotel konvesional sangat riskan dengan praktek prostitusi 

karena pihak pengelola hotel tidak mengecek dan menyeleksi tamu hotel yang 

menginap dihotel adalah suami isteri sah atau bukan. Di kota Surakarta telah 

diatur tentang kegiatan eksploitasi seksual komersial yang dapat 

menimbulkan kegaduhan atau meresahkan masyarakat dengan disahkannya 

Perda Surakarta No 3 tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi 

Seksual Komersial. Didalam Perda tersebut pada pasal 31 sampai pasal 35 

terdapat Sanksi Pidana apabila terdapat orang yang melanggarnya maka orang 

tersebut mendapat sanksi pidana yaitu kurungan selama-lamanya 3 (tiga) 

bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) 

  Pada tahun 2014 Pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif mengesahkan peraturan nomor 2 tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyelengaraan Usaha Hotel Syariah. Pengesahan peraturan 

                                                             
2
 H.Abdul Rahman Ghazaly, 2010, Fiqh Muamalah, Jakarta ; Prenadamedia Group, hlm.9.  
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tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha 

perhotelan syariah dan konsumen. Alasan lain di sahkannya Peraturan 

tersebut adalah  

1. Untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di Indonesia yang 

memiliki keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim 

terbesar di dunia serta menjadikan daya tarik wisata syariah di 

Indonesiasebagai destinasi utama bagi wisatawan dunia. 

2. Usaha pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-

nilai syariah ke dalam kegiatanpariwisata dengan menyediakan fasilitas 

dan pelayananyang sesuai dengan ketentuan syariah. 

Pengertian Hotel Syariah menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyelengaraan Usaha Hotel Syariah : 

“Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya 

harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Menteri ini” 

 

Kreteria yang dimaksut adalah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam 

sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama 

Indonesia. 

Dua tahun sejak disahkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelengaraan 

Usaha Hotel Syariah peraturan tersebut resmi dicabut sejak disahkannya 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 tahun 2016 

tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelengaraan Usaha Hotel Syariah 
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dengan alasan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, sudah 

tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. 

Sampai saat ini setelah Pencabutan Peraturan tersebut tidak ada peraturan 

pengganti hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan membuat tidak 

memberikan kepastian hukum bagi pengelola hotel syariah dan konsumen.  

Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggarakan 

usaha hotel syariah membuat tidak adanya pedoman yang mengatur 

tentang penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan pedoman dalam 

pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah  dapat menyebabkan dalam 

praktik hotel syariah tidak terdapat perbedaan dengan praktik hotel 

konvensional. Dimana praktik hotel syariah harus menjunjung tinggi 

produk halal dan menjauhi praktik maksiat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dalam penulisan 

hukum ini untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : 

“HARMONISASI PERATURAN HOTEL SYARIAH DI 

SURAKARTA” (Studi Kasus Hotel Assalam dan Hotel Multazam)  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Apakah sudah terdapat harmonisasi peraturan perundang – undangan 

mengenai hotel syariah ? 
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2. Apakah Hotel Syariah telah memenuhi prinsip – prinsip syariah dalam 

penerapannya ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dalam hal ini penulis 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui secara jelas apakah sudah ada harmonisasi 

peraturan perundang - undangan mengenai penyelenggaraan hotel 

syariah dalam penelitian ini dikhusukan Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dengan Perda 

Surakarta No 3 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual 

Komersial. 

b. Untuk mengetahui mengetahui pemilik usaha hotel syariah di 

Surakarta telah menerapkan syarat – syarat syariah dalam 

menjalankan bisnis usaha hotel.   

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan 

prinsip – prinsip syariah tentang hotel syariah, sehingga dengan 

adanya hal tersebut masyarakat dapat mengetahui prinsip – prinsip 

hotel syariah pada saat akan menyewa kamar hotel. 

b. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap guna 

penyusunan tugas akhir Skripsi sebagai salah satu syarat untuk 
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memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu, khususnya terkait dengan hukum perdata 

syariah dan bagi hukum islam cara lebih luas. 

b. Bagi pemilik usaha hotel syariah, penelitian ini diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan refrensi dalam 

menerapkan prinsip – prinsip syariah  pada hotel syariah di 

Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai arti penting prinsip – prinsip syariah pada hotel syariah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Pengertian Syariah berasal dari kata syara’a yang bermakna 

memperkenalkan, mengedepankan atau menetapkan. Pengertian  Syariah 

secara bahasa berarti sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. 
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Menurut Imam Asy- Syatibi syariah adalah ketentuan-ketentuan yang 

membuat batasan-batasan bagi para mukallaf baik mengenai perbuatan, 

perkataan, i’tijhad meraka
3
. 

A.Kadir berpendapat hukum bisnis Syariah adalah keseluruhan dari 

peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis 

secara syar’i atau sesuai syariat Islam guna meningkatkan kesejahteraan  

umat manusia. Dalam pengertian lain hukum bisnis Syariah adalah 

kumpulan peraturan yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan dan 

perniagaan di Indonesia, baik dalam bentuk perundang-undangan, 

peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

dan peraturan-peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional bisnis 

Syariah di Indonesia serta doktrin fiqih.
4
 Adapun sumber - sumber hukum 

bisnis syariah adalah : 

1. Al-Quran  

Al- Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dimushaf, yang 

dinukil (diriwayatkan) secara mutawatir, dan dipandang sebagai ibadah 

bagi yang membacanya. Al-Quran dijadikan sebagi dasar hukum utama 

dalam segala hal termasuk dalam urusan bisnis karena, di dalam Al-

Quran hal-hal yang menjadi landasan dasar dalam bisnis sudah di atur. 

Seperti hal-hal yang berkaitan dengan jual-beli, sewa-menyewa, utang 

                                                             
3 Totok jumantoro, Syansul Munir Amin, 2005, Kamus Ilmu ushul fiqh, Yogyakarta; Pustaka 

Pelajar Grub, hlm 307. 
4
 Mardani,2014,  hukum bisnis syariah, Jakarta: Prenada Media, hlm 3. 
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piutang, pinjam-meminjam, riba dsb, kesemuanya itu sudah diatur 

didalam Al-Qur’an.
5
 

2. Al- Hadist  

Al – Hadist adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur’an, 

di mana hadits merupakan segala perkataan (sunnah kauniyah), 

perbuatan (sunnah sukutiyah) dan perbuatan (sunnah takririyah) 

Rasulullah SAW setelah beliau diangkat menjadi Nabi.
6
 

3. Ijma 

Ijma adalah secara etimologi dengan ketetapan hati  untuk 

melakukan sesuatu. Sedangkan Secara terminologi Ijma’ yaitu 

kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum 

syara’ pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.
7
 

4. Ijtihad  

Ijtihad adalah pencapaian atau penggalian hukum syara yang tidak 

ditegaskan oleh nash baik Al-Qur‟an maupun hadits, Menurut Az-

Zuhaili Ijtihad adalah nash-nash hukum dalam bentuk tidak pasti baik 

penyampaiannya maupun kandungannya, dan masalah-masalah yang 

sama sekali tidak ada landasan nashnya.
8
 

 

 

 

                                                             
5
 Ibid, hlm 3. 

6
 Dewi Nurul Mustjari, 2010, hukum perbankan syariah dan takaful, Yogyakarta: lab hukum FH 

UMY, hlm 10. 
7
 Totok Jumantoro, Op.cit,  hlm 103. 

8
   Ibid, hlm 114. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara untuk mencari dan menemukan 

pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab masalah.
9
 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian bertujuan untuk 

menggambarkan sesuatu permasalahan di daerah tertentu.
10

 Yang 

terkait dengan objek yang diteliti yaitu mengenai “Harmonisasi 

Peraturan Hotel Syariah di Surakarta”. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini diteliti 

apakah isi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 

tahun 2014 tentang Pedoman Penyelengaraan Usaha Hotel Syariah telah 

memenuhi dan tidak melanggar ketentuan yang ada di aturan 

perundang-undangan, ketentuan dalam syariat islam Al-Qur’an dan 

Hadist. 

3. Jenis Data 

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini meliputi data dan 

bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan yang berisi bahan-

                                                             
9
 Irianto & Sulistyowati, 2013, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi,  

Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 13. 
10

 Suteki & Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), 

Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 133. 



11 
  

bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelengaraan 

Usaha Hotel Syariah. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua 

publikasi tentang hukum, bukan merupakan dokumen resmi, 

Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, skripsi, tesis 

dan jurnal-jurnal hukum.
11

 

4. Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan 

digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

 Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara 

mencari, mencatat, menginvestasi, menganalisis dan mempelajari 

data – data  sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder yang dilakukan secara selektif sesuai 

dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara 

sistematis dan konsisten. 

 

                                                             
11 Ali, Zainuddin, 2017, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, Hlm 47. 
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b. Interview (Wawancara) 

 Wawancara merupakan cara memperoleh informasi dan 

data dengan cara bertanya langsung kepada pihak responden yang 

dipandang memahami obyek yang diteliti. Dalam hal ini yang 

menjadi responden atau nara sumbernya adalah Pemilik Hotel 

Syariah di Surakarta, Pegawai Hotel Syariah di Surakarta, 

Pengunjung Hotel Syariah 

5. Metode analisis data 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data 

secara deskriptif-kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi, 

peraturan perundang-undangan, Al Qur’an dan hadis, buku-buku serta 

jurnal yang berkaitan dengan Hotel Syariah, kemudian dihubungkan 

dengan data-data yang diperoleh oleh peneliti dari studi lapangan yang 

berupa hasil wawancara dengan responden, Langkah selanjutnya yaitu 

pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis dan 

menguraikannya dengan kalimat teratur sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan 

pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka 

penulis membagi pokok masalah dengan sistematika yang terdiri dari 

beberapa bagian yang susunannya sebagai berikut : 
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BAB I menguraikan Pendahuluan yang meliputi : latar 

belakangmasalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini dan tentang 

sistematika penulisan hukumnya. 

BAB II menguraikan mengenai kerangka teoritis tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang meliputi : kerangka 

teoritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang 

meliputi: teori hukum, teori mengenai investasi, kerangka pemikiran. 

BAB III Dalam bab III ini membahas mengenai : apakah sudah ada 

harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai penerapan hotel 

syariah di Surakarta, bagaimana penerapan hotel syariah di Kota Surkarta. 

BAB IV menguraikan mengenai kesimpulan atas perumusan masalah 

yang diteliti, dan kemudian uraian Penulis mengenai saran yang ingin 

disampaikan berdasarkan jawaban yang diuraikan dalam kesimpulan.  

Daftar pustaka berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam 

penulisan hukum ini.  

 

 

 

 

 


