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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia setiap harinya, 

perkembangan ekonomi pun semakin berkembang pesat seiring dengan 

perkembangan kebutuhan hidup manusia. Pada Undang-Undang Republik 

Indonesia telah tertera di Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa 

salah satunya perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Perkembangan ekonomi tersebut 

termasuk semakin banyaknya lembaga keuangan di indonesia untuk 

memberikan fasilitas terhadap masyarakat. 

Lembaga Keuangan bank (bank finance institution) adalah badan 

usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
1
 Pada Pasal 3 UU No.10 Tahun 

1998 : “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun 

dana dan penyalur dana masyarakat. Bisa juga sebagai penerima kredit, 

menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima 

deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat 
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Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 10. 
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penyimpanan barang-barang berharga.
2
 Fungsi tersebut sebagai perantara 

pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds)dengan 

pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998, yaitu : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
3
 Dalam penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat di pinjamkan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dengan 

adanya tenggang waktu tersebut bank selaku kreditur menanggung risiko 

dari kemungkinan debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai 

dengan batas waktu yang disepakatinya.
4
 

Pengamanan dilakukan oleh pihak bank karena terkait dengan 

suatu resiko (degree of risk) atau setidak-tidaknnya memperkecil resiko 

yang timbul dan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
5
 

Selain itu perlu juga prinsip kepercayaan (trust) dan prinsip kehati-hatian 

(Prudent) karena tidak semua masyarakat diberi dana dan bisa 

                                                           
2
Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hlm.16 

3
 Djoni Gajali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hlm. 264. 

4
Dian Pratiwi, April 2013, Jurnal Manajemen Indonesia : Pengaruh dana pihak ketiga, 

non perfoming loan, loan to deposit ratio dan suku bunga kredit terhadap penawaran kredit pada 

bank umum, Volume 12 No. 4. 
5
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 

2012), hlm. 447. 
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mengembalikan dananya, maka dalam pemberian kredit perlu adanya 

jaminan. 

Lembaga keuangan non bank yang memiliki fungsi seperti yang 

diutarakan pada Pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 adalah Koperasi. Koperasi 

berasal dari perkataan co dan operation yang mengandung arti kerjasama 

untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi koperasi dapat diartikan 

“sautu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan 

yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan 

bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi 

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”. Diatur oleh Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan 

dasar hukum pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 

bahwa perekonomian indonesia disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan. Dasar hukum koperasi Indonesia adalah 

UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. UU ini disahkan di jakarta 

pada tanggal 21 oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, 

dan diumumkan pada lembaran negara Negara RI tahun 1992 nomor 116. 

Terbitnya UU 25 tahun 1992 menjadikan tidak berlakunya UU Nomor 12 

tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, lembaran Negara RI 

Tahun 1967 Nomor 23, dan tambahan lembaran Negara RI Tahun 1967 

Nomor 2823. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945 tersebut  antara lain menyatakan bahwa kemakmuran 
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masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang dan 

bangun perusahaan. Maka yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. 

Jaminan dalam penelitian ini adalah Hak Tanggungan, adannya 

pengikatan agunan yang dibebankan pada hak atas tanah dimana nilai 

ekonomisnnya yang sangat tinggi. Akan tetapi dalam praktiknya juga 

banyak para debitur melakukan wanprestasi dalam pinjaman ataupun 

terjadinya wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinnya sebagai 

debitur. 

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur disebabkan 

karena kelalaian atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang 

ditetapkan dalam perikatan. Bentuk wanprestasi yang salah satunya 

debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Akibatnya debitur dapat 

diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh 

kreditur. Adannya ketidaklaksanaanya terhadap kewajiban debitur, pihak 

kreditur harus memperoleh perlindungan hukum dan mendapat kepastian 

hukum.
6
 

Dalam setiap lembaga pembiayaan tentunya pasti akan selalu ada 

jenis pembiayaan untuk nasabah ataupun anggota yang proses kredit dari 

nasabah tersebut yang mengalami kemacetan kredit. Maka tentunya dari 

pihak Bank maupun Lembaga Pembiayaan akan melakukan strategi-

strategi untuk mengatasi masalah kredit macet. Namun, sering juga 

nasabah pembiayaan tidak bertanggung jawab untuk melunasi atau 

                                                           
6
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanyullend Recht) Dalam 

Hukum Perdata, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 35. 
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mengangsur kredit secara rutin bahkan menghilang begitu saja tanpa 

alasan yang jelas. 

Strategi-strategi penyelesaian kredit macet yang tidak efektif atau 

nasabah yang memang tidak cooperative dengan pihak Bank atau 

Lembaga Pembiayaan akan digantikan dengan penyelesaian di ranah 

hukum untuk memperoleh kepastian secara hukum. Seperti halnya pada 

putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA 

tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melibatkan antara 

anggota pembiayaan bernama Parjito dan Koperasi Simpan Pinjam Jasa 

Layanan Syariah Klewer. Anggota telah mengajukan pembiayaan kepada 

KOSPIN Jasa Layanan Syariah Klewer berupa pembiayaan Murabahah 

dan pembiayaan Musyarokah dengan Agunan 3 bidang tanah dan 

bangunan. Anggota dinilai tidak rutin membayar kredit nya atas 

pembiayaan-pembiayaan yang telah dia terima. Anggota pembiayaan 

bahkan menghilang dan tidak menghiraukan surat teguran dari KOSPIN 

Jasa Layanan Syariah, kemudian terkesan menghindar dari petugas 

KOSPIN Syariah yang datang untuk memberikan solusi penyelesaian agar 

kredit yang dibayarkan nasabah tidak macet lagi. Karena nasabah yang 

tidak bisa diajak kerjasama dalam penyelesaian tersebut, maka strategi 

terakhir yang ditempuh pihak KOSPIN Syariah Klewer adalah penyitaan 

objek agunan. Dalam proses penyitaan jaminan, Parjito selaku anggota 

pembiayaan tidak terima atas keputusan yang diambil oleh KOSPIN Jasa 

Layanan Syariah Klewer sehingga membawa permasalahan tersebut ke 
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ranah hukum karena menurut Parjito keputusan yang diambil oleh 

KOSPIN Jasa Layanan Syariah merupakan perbuatan yang melawan 

hukum. Proses pada pengadilan sebelum keputusan final persidangan telah 

dilalui seperti proses mediasi. Namun, tetap tidak menemukan hasil 

mufakat karena pihak tergugat yaitu KOSPIN Jasa Layanan Syariah 

Klewer tidak merasa bahwa keputusan eksekusi jaminan merupakan 

perbuatan melanggar hukum. Bukti-bukti yang di beberkan oleh KOSPIN 

Jasa Layanan Syariah Klewer pun menunjukan bahwa keputusan yang 

diambil yaitu eksekusi jaminan sudah merupakan prosedur final akibat 

dari kredit anggota pembiayaan yang tidak lancar bahkan termasuk telah 

bersifat wanprestasi. Pihak KOSPIN Jasa Layanan Syariah Klewer pun 

menganggap bahwa gugatan dari Parjito selaku anggota pembiayaan yang 

wanprestasi merupakan gugatan yang bersifat Obscuur Libel (Gugatan 

kabur atau tidak jelas). Proses peradilan pun kemudian dilanjutkan hingga 

tahap akhir dan memunculkan amar putusan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam dengan melalui penulisan Skripsi yang berjudul “TINJAUAN 

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI EKONOMI 

SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta 

No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA)”. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan 

merumuskan masalah yang nantinya akan di teliti, antara lain: 
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1. Apa saja pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta  dalam 

mengeluarkan putusan No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA tentang sengketa 

wanprestasi ekonomi syari’ah? 

2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta 

No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 

tentang penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syari’ah? 

C. Pembatasan masalah 

Agar penyusunan skripsi ini mencapai hasil yang terbaik sesuai 

dengan tujuan yang hendak diteliti, maka penulis akan membatasi pada 

masalah-masalah tertentu saja yang ada kaitannya dengan judul skripsi 

sehingga yang penulis teliti tidak terlalu luas. Adapun batasan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian dilakukan Pengadilan Agama Surakarta. 

2. Penelitian memfokuskan terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta. 

3. Penelitian memfokuskan apa saja kendala-kendala yang terjadi pada 

penyelesaian kasus sengketa wanprestasi ekonomi syariah di pengadilan 

agama surakarta beserta solusi permasalahannya. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta 

dalam mengeluarkan putusan penyelesaian perkara sengketa 

wanprestasi ekonomi syari’ah. 
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2. Untuk mengetahui apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta 

telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang penyelesaian sengketa 

wanprestasi ekonomi syari’ah. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan 

penulis khususnya tentang penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Surakarta. 

2. Bagi Akademik 

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

seluruh akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam memberikan 

informasi, pengetahuan yang berharga mengenai proses penyelesaian 

sengketa wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta. 

3. Bagi masyarakat 

Sebagai informasi dan bahan penambah mengenai proses 

penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah. 

4. Bagi Pengadilan Agama Surakarta 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wacana pemikiran 

kepada praktisi hukum perdata islam dan dapat menjadi masukan agar 

dapat mengoptimalisasi potensi penyelesaian sengketa dalam ranah 

hukum terutama penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah. 
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E. Kajian Pustaka 

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian 

lain yang telah lebih dahulu membahas terkait tentang penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah, diantaranya: 

Eko Mulyono (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga), yang 

berjudul “analisis terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi 

syariah di pengadilan agama purbalingga tentang wanprestasi akad 

murabahah (putusan no 1720/pdt.g/2013/PA.pbg)“, 2017. Skripsi ini 

menjelaskan bagaimana sumber hukum yang digunakan oleh Hakim tidak 

sesuai dengan undang-undang yang ada di Pa pbg, Terhadap dasar 

pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara. Sebab undang-

undang tersebut merupakan undang-undang lama.
7
  

Ilyas Hanafi (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga), yang 

berjudul “analisis putusan pengadilan agama purbalingga tentang 

wanprestasi akad murabahah studi kasus putusan perkara nomor 

0311/pdt.g/2014/Pa.Pbg“, 2017. Skripsi ini menjelaskan bagaimana 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutus  perkara 

nomor 0311/pdt.G/2014/PA/Pbg. yang menjadi sumber dasar hukum 

pertimbangannya adalah sebagai berikut: undang-undang nomor 7 tahun 

1989 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang tahun 2006 dan 

perubahan ke 2 dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, undang-

                                                           
7
 Eko, Mulyono,  analisis terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di 

pengadilan agama purbalingga tentang wanprestasi akad murabahah (putusan no 
1720/pdt.g/2013/PA.pbg), Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2017, hal. iv 
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undang tahun 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT). Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah KHES. HIR (herzien inlandsch reglement).
8
 

Suci Wulandari (Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta), yang berjudul “Penyelesaian Sengketa 

Wanprestasi atas Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan 

Hak Tanggungan”, 2018, skripsi ini menjelaskan bagaimana tinjauan 

normatif yuridis terhadap sengketa wanprestasi yang terjadi di salah satu 

bank yang ada di surakarta.
9
 

Ulfa Kharisaturrodiyah (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo), 

yang berjudul “analisis hukum ekonomi islam terhadap putusan hakim 

dalam sengketa ekonomi syariah (studi putusan pengadilan tinggi agama 

yogyakarta nomor 63/pdt.g/2011/pta.yk)“, 2018. Skripsi ini menjelaskan 

bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan 

perkara sengketa ekonomi syariah nomor 63/Pdt.g/2011/PTA.Yk sudah 

sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Majelis Hakim menggunakan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad atau perjanjian, 

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

tentang mudharabah. Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim 

                                                           
8
 Ilyas, Hanafi, analisis putusan pengadilan agama purbalingga tentang wanprestasi akad 

murabahah studi kasus putusan perkara nomor 0311/pdt.g/2014/Pa.Pbg,Skripsi, Fakultas 
syariah, IAIN Salatiga, 2017, hal. V. 
9
 Suci, Wulandari, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi atas Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit 

dengan Jaminan Hak Tanggungan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2018, Hlm. iv. 
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juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan.
10

 

F. Metode Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang 

diperlukan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti 

berusaha mengumpulkan data yang akurat dengan cara melakukan 

observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Surakarta. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah penelitian deskriptif,
11

 yaitu menggambarkan penyelesaian 

sengketa wanprestasi ekonomi syariah di pengadilan agama surakata 

dengan cara mengumpulan data, dokumen dan informasi yang aktual. 

Data-data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk pemaparan 

kemudian dianalalisis untuk lebih lanjut untuk kemudian ditarik 

kesimpulan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu bersumber dari hasil studi kepustakaan dan wawancara 

yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian 

sengketa wanprestasi ekonomi syariah maupun para pihak-pihak dari 

Pengadilan Agama Surakarta seperti Hakim, Panitera, dan lain-lain. 

2. Jenis Data Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam jenis data, yaitu: 

                                                           
10

 Ulfa, Kharisaturradiyah, analisis hukum ekonomi islam terhadap putusan hakim dalam 
sengketa ekonomi syariah (studi putusan pengadilan tinggi agama yogyakarta nomor 
63/pdt.g/2011/pta.yk), Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018, hlm. vi. 
11

 Sukandar Rumidi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 
104. 
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a. Data Primer 

Data primer yaitu merupakan data utama yang diambil langsung dari 

Pengadilan Agama Surakarta yaitu berupa surat putusan, dokumen 

kronologi sengketa, dan lain-lain. Sehingga dapat memecahkan 

masalah yang telah dirumuskan oleh penulis. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat dilihat dari 

Fatwa, buku-buku, Undang-Undang RI 1945, penelitian terdahulu, 

jurnal ilmiah, internet, dan bahan tertulis lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengumpulkan data dan 

informasi dalam penelitian ini dengan cara: 

a. Riset lapangan (field research) 

Penelitian yang secara langsung dari lokasi penelitian untuk 

memperoleh data-data dan informasi melalui: 

1) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya 

jawab kepada pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian 

ini.
 12

 Pengadilan Agama Surakarta sebagai salah satu pihak yang 

bersangkutan sebagai subjek yang penulis wawancarai untuk 

memperoleh informasi data yang valid. 

                                                           
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Asdi Mahasatya, 
2006), hlm. 149. 
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2) Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang 

ditunjukan pada subjek dokumen, dapat berupa catatan pribadi, 

foto-foto kegiatan, rekaman hasil wawancara.  

b. Riset Kepustakaan (library research) 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan 

memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literatur 

seperti jurnal, buku-buku cetak, artikel, mailing list, yang berkaitan 

dengan pembahasan penelitian ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang dihasilkan merupakan data kualitatif dan akan dianalisis 

dengan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan secara 

jelas dan rinci dengan didasari pada data-data tentang topik penelitian 

yang di teliti, sehingga memperoleh gambaran yang diteliti dan masalah 

tersebut dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik dan benar. 

Analisis data digunakan untuk mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar.
13

 

G. Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah pembaca serta gambaran umun dari penulisan 

skripsi ini, penulis akan menyusun pembahasan dibagi menjadi lima bab, 

yaitu: 

BAB I Pendahuluan  

                                                           
13

 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm: 103. 



14 
 

 
 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, identifikasi masalah, batasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Teoritik 

Pada bab ini akan membahas lebih mendalam tentang teori dan tinjauan 

pustaka atau studi literatur yang terkait dengan masalah dalam penelitian 

ini. 

BAB III Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Surakarta, yaitu sejarah 

singkat Pengadilan Agama Surakarta, Profil Pengadilan Agama Surakarta, 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta, Visi dan Misi 

Pengadilan Agama Surakarta, serta wilayah hukum Pengadilan Agama 

Surakarta. 

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan  

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan dan menganalisa hasil 

penelitiannya yaitu Tinjauan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. 

BAB V Penutup 

Bab ini bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran baik 

yang dikemukakan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. 

 


