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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu 

prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggara kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
1
 

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup di Indonesia mengalami 

perkembangan yang cukup berarti dalam masa kemerdekaan ini. 

Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki 

oleh Peradilan Agama sebagai peradilan Islam di Indonesia. Dulu putusan 

Pengadilan Agama murni berdasarkan fiqh para fuqoha,eksekusinya harus 

dikuatkan oleh Peradilan Umum,  para hakimnya hanya berpendidikan syari’ah 

tradisional dan tidak berpendidikan hukum, dan organisasinya tidak berpuncak 

ke Mahkamah Agung. Sekarang keadaan sudah berubah, salah satu perubahan 

mendasar akhir-akhir iniadalah penambahan kewenangan Pengadilan Agama 

yaitu menyelesaaikan sengketa ekonomi syari’ah.
2
 

Secara yuridis formal, Peradilan agama merupakan salah satu lembaga 

peradilan yang diakui oleh negara sebagai salah satu lembaga peradilan yang 

                                                      
1Penjelasan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, (Bandung: C.V. Utomo,2004) hlm. 2-3. 
2
 Rifyal Ka’bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebagai sebuah kewenangan 

baruPeradilan Agama, dalam  VariaPeradilan, tahun ke xxi, Nomor 245 April,2006, hlm. 12. 
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melakukan kekuasaan kehakiman. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman, peradilan agama telah diberi kewenangan absolut dalam 

penyelesaian perkara ekonomi syari’ah melalui Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kompetensi tersebut kemudian 

diperteguh oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syari’ah yang memberikan kompetensi kepada peradilan agama dalam 

menangani penyelesaian perkara ekonomi syari’ah.  

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jika terjadinya 

sengketa dalam hal ekonomi syari’ah,  pada umumnya pelaku ekonomi 

syari’ah selama ini terbiasa mempergunakan bentuk penyelesaian sengketa 

nonlitigasi, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dan biasanya ketika akad 

transaksi lembaga keuangan syari’ah mencantumkan klausul bahwa jika terjadi 

perselisihan akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat,  jika tidak akan 

diselesaikan melalui Basyarnas atau Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI)
3
 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan 

produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada peradilan 

agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syaria’ah. Pemberlakuan Undang-

Undang tersebut, secara sosio yuridis. Merepresentasikan kehendak baik 

pemerintah dalam merespons perkembangan hukum nasional dan 
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mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat 

muslim.
4
 Sekaligus mencerminkan arah kebijakan politik hukum pemerintah 

dalam memperluas kompetensi peradilan agama dalam perkara ekonomi 

syari’ah.
5
 

Dalam perkembangan selanjutnya, perdebatan mengenai kompetensi 

peradilan agama dalam perkara ekonomi syaria’ah mencuat menjelang lahirnya 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, karena 

didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah 

dalam pasal 55 tersebut berbunyi : 

1. Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dilakukan oleh Pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama. 

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian 

sengketa dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. 

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

boleh bertentangan dengan prinsip syari’ah. 

 

Dalam Penjelasan pasal 55 ayat (2), disebutkan bahwa yang dimaksud 

denganpenyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)adalah upaya-upaya sebagai berikut : (a) Musyawarah, (b) Mediasi 

Perbankan, (c)Melalui Badan Arbitrase Syari’ah (Basyarnas) atau lembaga 

arbitrase lain, dan/atau (d) Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Umum. Menurut pemahaman penulis penjelasan pasal ini tentu akan 

menyisahkan problematika pada level hukum materiil dan pasal ini membuat 

                                                      
4 Syamsuhadi Irsyad, Impomasi Perkembangan Proses Amandemen UU Peradilan Agama, 
Makalah disampaikan dalam Pertemuan Dirjen Badilag MARI dengan Hakim Agung 
Tim Uldilag, KPTA Se Indonesia, di Jakarta, Ahad, tanggal  26 Pebruari 2006. 
5 Adiwarman, A.Karim, Ekonomi M ikro Islam, Edisi ke 2, Jakarta, 2003, hlm. 34-50. 
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materi yang bersifat mengambang, sehingga sampai saat ini perkara sengketa 

syari’ah belum banyak diselesaikan di lembaga peradilan agama.  

Dengan dicantumkannya peradilan umum sebagai lembaga peradilan 

yang akan menangani persoalan sengketa perbankan syari’ah, berarti 

pemerintah tidak konsisten terhadap sesuatu yang menjadi keputusannya, 

karena penambahan kompetensi peradilan agama dalam perkara ekonomi 

syari’ah sesungguhnya usul pemerintah juga sebagaimana terdapat dalam Pasal 

49 huruf(i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa 

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara termasuk  “ekonomi syari’ah”.Dan kemudian 

diperteguh oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

syari’ah yang memberikan kompetensi kepada peradilan agama dalam 

menangani sengketa ekonomi syari’ah. Sungguhpun demikian Undang-Undang 

perbankan Syari’ah ini kemudian menambah polemik dalam penyelesaian 

perkara ekonomi syari’ah, karena memunculkan tafsiran bahwa peradilan 

agama tidak lagi memilki kompetensi absolut, melainkan ia hanya sebagai 

salah satu forum penyelesaian, disamping mediasi, arbitrase dan peradilan 

umum. 

Kontroversi atas perluasan kompetensi peradilan agama dalam 

penyelesaian perkara ekonomi syari’ah, selain terkait dengan keharusan 

revitalisasi internal peradilan agama itu sendiri, pada saat bersamaan juga 

menyangkut sinkronisasi perangkat hukum, peraturan perundang-undangan, 
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dan kerangka politik hukum pemerintah, oleh karena itu menurut penulis 

permasalahan ini sangat menarik untuk diperbincangkan. 

Dari uraian latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka tesis ini 

penulis beri judul Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syari’ah (Study Kasus Pada Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan). 

 

I.2.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah penulis 

uraikan diatas, dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan hakim pengadilan agama dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah  ? 

2. Bagaimana perspektif Hakim Pengadilan Agama dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah? 

 

I.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana sinkronisai perangkat hukum dan 

peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa ekonomi 

syari’ah pasca berlakunya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hakim Pengadilan Agama 

terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah pasca berlakunya 
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undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, setelah 2 

(dua) tahun kemudian lahir pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tantang perbankan  syari’ah.  

 

I.4.  Manfa’at Penelitian 

 Dari penelitian ini setelah terjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan diatas serta tercapainya tujuan penelitian, diharapkan memberikan 

manfa’at secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada 

aparat Pengadilan Agama, agar mengambil langkah-langkah/inisiatif 

untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kewenangan baru tersebut; 

2. Secara Praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada para 

HakimPengadilan Agama Jakarta Selatan agar  mempersiapkan diri 

untuk  mendalami  peraturan perundang-undangan, baik hukum terapan 

maupun hukum acara serta lembaga penyelesaiannya jika terjadi 

sengketa. Dan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar 

banyak memberikan kesempatan kepada para Hakim untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan tentang Ekonomi Syari’ah. 

 

I.5. Kerangka Teori  

Dalam memilih kerangka teori penulis memakai Teori Keadilan Aristoteles 

yaitu Keadilan Distributif Prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal 
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sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang 

dianggap adil bagi semua warga negara. Keadilan distributif punya relevansi 

dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Berdasarkan prinsip keadilan 

ala Aristoteles, setiap karyawan harus digaji dengan perestasi, tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pandangan-pandangan Aristoteles 

tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, 

politics, dan rethoric. Lebih khususnya, dalam buku nichomachean ethics, buku 

itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum 

Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filasafat hukumnya, “karena 

hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Yang sangat 

penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami 

dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting 

antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik 

mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa 

kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita 

mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan 

proporsional memberi tiap orang yang menjadi haknya sesuai dengan 

kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles 

menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih 

lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan 

keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua 

dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distribuutif dan korektif sama-sama 

rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami 
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dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah 

bahwa imbalan yang sama rata diberikan  atas pencapaian yang sama rata. Pada 

yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang 

disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan 

dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, 

honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan 

dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, 

jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan 

barang berharga lain berdasarkan nail yang berlaku dikalangan warga . 

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai 

kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Disi lain, keadilan korektif 

berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran atau 

kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi 

yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu kejahatan telah dilakukan, 

maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada di pelaku. 

Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunnya 

“kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif 

bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak 

bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan 

distributif merupakan bidangnya pemerintah. Dalam membangun argumennya, 

Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan vonis yang 

mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak 

manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan 
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tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara 

hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat, karena 

berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat 

menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, 

sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk 

perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didafatkan dari 

fitrah umum manusia. 

Teori keadilan Aristoteles atas pengaruh Aristoteles secara tradisional 

dibagi menjadi tiga : 

1. Keadilan Legal 

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai 

dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi 

dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan 

legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat 

dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat 

diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan 

hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan 

perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. 

2. Keadilan Komutatif 

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan 

yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara 

lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara 

warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan 
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komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata 

lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-

pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komuntatif menuntut agar semua 

orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan 

pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau 

gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang 

seimbang. 

3. Keadilan Distributif 

Prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan 

ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi 

semua warga negara. Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, 

khususnya dalam perusahaan. Berdasarkan prinsip keadilan ala Aristoteles, 

setiap karyawan digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa 

kita dapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, dan rethoric. Lebih 

khususnya dalam buku nichomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan 

bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap 

sebagai inti dari filsafat hukumnya “karena hukum hanya ditetapkan dalam 

kaitannya dengan keadilan”. Yang sangat penting dari pandangannya ialah 

pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namu 

Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan 

kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia 

sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan 
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yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama 

di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi 

haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya Dari 

pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan 

seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis 

keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum 

publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan 

korektif sama-sam rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan 

hanya bisa dipahami kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal 

yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian 

yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa 

ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, 

dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Arsitoteles berfokus 

pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa 

didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” 

matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi 

kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan 

warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan 

nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Disisi lain, keadilan 

korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran 

dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha 

memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu 

kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan 
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kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan 

terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan 

korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini 

nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan 

keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. Dalam membangun 

argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara 

vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada 

watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan 

pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan 

dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan 

dalam undang-undang dna hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan 

Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan 

yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa 

yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap 

merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia. 

I.6. Sistimatika Penulisan. 

  Penyusunan penulisan hukum ini dibagi dalam beberapa bab, dimana 

antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan 

berkaitan, sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :  

 Bab I Pendahuluan, Pada bab ini disajikan Latar belakang, Perumusan 

Masalah,Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan 

Sistimaka Penulisan. 

  

UPN "VETERAN" JAKARTA



13 
 

Bab  II  Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Syari’ah , dalam Bab ini 

penulis akan menguraikan mengenai  Konsep dan Sistem Ekonomi 

Syari’ah, Macam-Macam Aktivitas Ekonomi Syari’ah, Sumber-Sumber 

Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah. 

Penyelesian Sengketa Ekonomi Syari’ah Berdasarkan Hukum Islam dan 

Berdasarkan Hukum Positif.  

Bab III Metode Penelitina,  dalam bab ini penulis menguraikan dan 

menggambarkan bagaimana metode penelitian yang dilakukan oleh 

penulis sehingga tesis ini dapat disajikan 

 BabIVKewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah.Dalam bab ini penulis memaparkan 

Kompetensi Pengadilan Agama dan Cara Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syari’ah pada Peradilan Agama.  

Bab  V   Penutup. Dalam bab ini penulis kemukakan kesimpulan dan 

Saran-saran. 
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