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ABSTRAK 

 

Penegakan hukum berada diatas kepentingan setiap orang, semua harus tunduk 

pada apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh hukum, apapun akibatnya. Setiap 

permasalahan yang bersinggungan dengan hukum, pada umumnya diselesaikan 

lewat jalur Peradilan. Dengan menyelesaikan sengketa di Pengadilan, maka tidak 

perlu khawatir perihal bagaimana penyelesaian masalah itu ditangan Peradilan. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berusaha melakukan lompatan besar 

dalam memberikan pelayanan yang  cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada 

para pencari keadilan. Era baru Peradilan modern berbasis teknologi, Mahkamah 

Agung Republik Indonesia telah meluncurkan aplikasi e-court yang melayani 

administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan yang diatur 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.  

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pandangan fiqh 

siyasah terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2019   dan apakah implementasi tentang adminstrasi perkara dan persidangan di 

pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Tanggamus sudah sesuai 

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap 

implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan apakah 

implementasi tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara 

elektronik di Pengadilan Agama Tanggamus sudah sesuai dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (fieldresearch), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari 

Pengadilan Agama Tanggamus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 

dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistematis 

data. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan 

berfikir deduktif.  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, implementasi 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara 

dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Tanggamus masih belum 

memuaskan, dari hasil temuan penelitin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pengadilan Agama Tanggamus sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggung 

jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan tentu proses ini tidak terlepas dari 

kendala teknis maupun substansi, meskipun pengenalan dan pembiasaan sistem e-

court telah di upayakan tingkat pemanfaatan nya akan tetapi pengguna di 

Pengadilan Agama  Tanggamus masih tergolong rendah dikarenakan belum 

meratanya jaringan internet, dan masih banyak masyarakat yang belum paham 

teknologi. Kedua. Pandangan fiqh Siyasah terhadap Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Sacara Elektronik dapat dilihat dari pendekatan Siyasah Qadha‟iyyah 

(Peradilan) yakni memberikan kemudahan pelayanan yang cepat, sederhana dan 

biaya yang ringan, Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat yang kurangnya 

memahami layanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara 

elektronik. 
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َ
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ْ
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ُ
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َ
َ ك ْو ُثْعِرُضْيا َفِانَّ اّلِله

َ
ٓٗا ا ي 

ْ
 ١٣٥َثل

    Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 

saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan 

kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah 

lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 

balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti 

terhadap segala apa yang kamu kerjakan. 

QS. An-Nisa' Ayat 135 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu 

mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini adapun 

judul skripsi ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan 

Agama Tanggamus Kelas IB). Adapun hal-hal penting yang berhubungan 

dengan judul tersebut sebagai berikut: 

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
1
 

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tertinggi Negara dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan 

kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh 

cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan 

Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Agama, Peradilan 

Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Mahkamah Agung menerbitkan (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang telah 

                                                             
 

1
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia, 2014), 4. 



2 
 

 
 

diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019, merupakan hal yang dilakukan untuk 

memenuhi asas Peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2
 

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan 

gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan 

pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan jawaban, replik, duplik, 

kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan 

penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata 

usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-

masing lingkungan Pengadilan. 

Persidangan secara elektronik adalah serangkain proses memeriksa dan 

mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi 

informasi dan komunikasi.
3
 

B. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan Negara hukum. Setiap perbuatan dan tindakan yang 

dilakukan warga negara haruslah didasarkan pada hukum. Penegakan hukum 

berada di atas kepentingan setiap orang. Semua harus tunduk pada apa yang 

ditentukan dan ditetapkan oleh hukum, apapun akibatnya. Setiap permasalahan 

yang bersingungan dengan hukum, pada umumnya diselesaikan lewat jalur 

Peradilan. Dengan menyelesaikan sengketa di Pengadilan, maka tidak perlu 

khawatir perihal bagaimana penyelesaian masalah itu di tangan Peradilan. 

                                                             
2 Ika Atikah, “Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses 

Penyelesaian Perkara Di Indoneisa.” Jurnal Social and Political Challenges In Induststrial 4.0, 

(2018): 17, http:repository.ut.ac.id/7957/. 

 
3
 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat 

(7). 
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Penyelesaian sengketa lewat jalur Pengadilan dirasa menjadi alternatif paling 

baik untuk memperjuangkan kepentingan para pihak. Pengadilan menawarkan 

penyelesaian dengan sistem beracara mudah, sederhana, dan biaya ringan. Asas 

acara perdata ini yang kemudian dipercaya semua orang bahwa Pengadilan adalah 

tempat yang sesuai dengan segala kenyamanan dan penegakan hukum di 

dalamnya. Permasalahan yang terjadi adalah praktek beracara yang sering kali 

berlangsung lama, sehingga dapat merugikan para pihak yang berkepentingan 

yang mengharapkan adanya penyelesaian sengketa secara cepat dan tepat. 

Sehingga tidak sampai mengganggu aktivitas keseharian.
4
 

Mengatasi permasalahan pemenuhan Peradilan sederhana, cepat dan biaya 

ringan yang belum terwujut secara optimal maka Mahkamah Agung mengambil 

suatu kebijakan inovatif dengan menerapkan administrasi berbasis teknologi yang 

disebut dengan e-court (elektronik justice sistem). Kebijakan penerapan e-court 

ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 

2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. 

Melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 telah di bentuk beberapa layanan yang 

dituangkan dalam sistem e-court. E-court sebagai sebuah sistem aplikasi pertama 

kali diluncurkan pada 13 juli 2018. Pada saat di luncurkan, e-court telah 

mencakup layanan-layanan sebagai berikut yaitu penerimaan 

gugatan/permohonan, pembayaran biaya panjar perkara, pemanggila para pihak, 

jawaban, replik, duplik, kesimpulan bahkan sampai pada tahap ahir yaitu putusan. 

Selaras dengan upaya pemenuhan prinsip-prinsip good governance, pelaksanaan 

                                                             
 

4
 Suyud Margono, ADR Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2000), 34. 
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administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan 

modern. Pada tahap implementasi e-court selama satu tahun. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari hasil kajian lapangan, masih terdapat beberapa Pengadilan 

yang layanan e-court belum aktif. Pada Peradilan umum terpantau bahwa baru 

363 Pengadilan dari 382 Pengadilan yang telah aktif. Pada Peradilan Agama baru 

365 dari 412 Pengadilan. Terahir, pada Peradilan Tata Usaha Negara telah aktif 29 

dari 30 Pengadilan. 
5
 

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan juga Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung (SKKMA) Nomor 122/kma/VII/218 tentang pedoman 

tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi Pengadilan yang merupakan revisi 

dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 merupakan terobosan dan perkembangan dalam 

administrasi perkara di Pengadilan. Perma tersebut selain memuat beberapa 

ketentuan admintrasi secara elektronik yang sangat berbeda dengan praktik 

Pengadilan saat ini, juga mengatur lebih lanjut tentang persidangaan secara 

elektronik.  

Beberapa konsep penting diatur dalam Perma tersebut antara lain: Pertama, 

pengguna harus terdaftar, Perma ini mengharuskan penggugat/pemohon yang 

hendak mendaftarkan perkara harus terlebih dahulu melakukan registrasi. 

Pengguna terdaftar ini bisa perorangan atau advokat. Kedua, menggunakan 

domisili elektronik. Perma Nomor 3 Tahun 2018 mensyaratkan para pihak 

                                                             
 

5
 Muh. Ridha Hakim, Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan 

Yang Modern , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7. 
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memiliki domisili elektronik berupa surat elektronik dan nomor telepon yang 

terverifikasi, Ketiga, administrasi perkara dilakukan secara elektronik, Peraturan 

Mahkamah Agung  ini memungkinkan para pihak melakukan semua penyerahan 

dokumen (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) secara eletronik. Keempat, 

pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik, konsep pembayaran 

elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 ini memungkinkan 

pengugat/pemohon membayar biaya panjar perkara secara online melalui sms 

banking, internet banking, ATM, dan sebagainya. Kelima, pemanggilan secara 

elektronik, pemaanggilan sidang secara elektronik melalui e-mail atau nomor 

telepon yang telah terverivikasi. Keenam, penerbitan salinan putusan/penetapan, 

efisien dan murah. Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik 

selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak 

penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan 

mengisi persetujuan prinsipel maka para pihak bisa melakukan dengan sesuai e-

summons yang telah dikirimkan. 

Tahap persidangan online di dalamnya ada beberapa kegiatan yang biasa yang 

dilakukan  di antaranya, pengiriman dokumen jawaban, replik, duplik, 

kesimpulan, dan putusan atau penetapan. Putusan disampaikan dalam bentuk 

elektronik yang bisa diketahui Pengadilan dan para pihak. Dimana kedua belah 

pihak antara penggugat dan tergugat atau termohon, menyetujui adanya 

persidangan elektronik. 
6
 

                                                             
6
 Muh. Ridha Hakim, Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan 

yang Modern, 16. 
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Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 sebelumnya memiliki 

ruang lingkup pelayanan yang hanya mencakup pendaftaran (e-filing), 

pembayaran (e-paymen), dan pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik, 

namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 telah 

menambahkan ruang lingkup persidangan (e-litigation) yang dapat dilakukan 

secara elektronik. Kemudian perbedaan lainya yaitu peraturan Tahun 2018 

berlaku hanya hanya untuk pengguna terdaftar saja dan hanya berlaku untuk pihak 

tingkat tingkat pertama tapi di peraturan Tahun 2019 telah diberlakukan bagi 

penguna terdaftar dan pengguna lainnya (cakupannya lebih luas) dan berlaku 

untuk semua pihak tingkat Peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan 

peninjauan kembali.
7
 

Sebagaimana diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang 

telah diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019 meliputi administrasi perkara 

perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Kemudahan yang 

diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan e-court menjadi 

sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di Pengadilan dengan 

mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (Advokat). 
8
 

Selama ini, penerapan pelayanan terpadu di setiap Pengadilan untuk 

administrasi sudah cukup bagus, terutama di Pengadilan Agama. Sistem informasi 

                                                             
 

7
 Syukri albani, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-Litigation) di 

Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan 

Agama Rantauprapat),” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (2020): 358, 

http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id. 

 
8
 Ibid., 359. 
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penanganan perkara (SIPP) juga sudah cukup membantu, meskipun di beberapa 

Pengadilan website sering sulit diakses bahkan tidak diperbaharui. 

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa kebijakan ini memiliki latar 

belakang untuk mengikuti perkembangan zaman dalam rangka Peradilan yang 

efektif dan efisien. Hal ini juga merupakan semangat menerapkan asas Peradilan 

yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Nampaknya Mahkamah Agung 

menangkap kegelisahan para pelaku usaha terkait isu easy doing of business 

(berbisnis dengan mudah), sekaligus juga merespon fakta bahwa persidangan di 

Pengadilan tidak sangat efisien di mana para pihak harus menunggu berjam-jam 

hanya untuk sidang yang  lebih dari cepat. Kebijakan ini sementara cukup 

memberikan harapan kepada para advokat untuk bisa bekerja secara efektif dan 

efisien dalam membantu masyarakat untuk penanganan perkara, meskipun banyak 

kelebihannya namun masih terdapat beberapa kelemahan. 

Tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan ini adalah kesiapan sumber 

daya manusia di lingkungan Pengadilan, terutama Panitera. Mau tidak mau, yang 

akan menjadi ujung tombak pengelolaan database dokumen adalah Panitera. 

Minimal harus bisa mengklarifikasi, membuat kode data, dan membuat sistem 

penyaringan. Hal ini terkait dengan kecepatan dan ketetapan dalam 

pengorganisasian data dan dokumen. Dengan sumberdaya manusia yang ada saat 

ini, masih banyak Panitera yang gagap teknologi dan gagap sistem akan  sangat 

sulit untuk beradaptasi.
9
 

                                                             
 

9
 Perma 1 Tahun 2019, “Sebuah Tantangan Mengubah Budaya di Pengadilan,” 2020, 

https://manplawyers.com. 

https://manplawyers/
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Sesungguhnya pengaturan mengenai e-court ini pada awalnya dicanangkan 

untuk mewujudkan asas trilogi Peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Namun dalam permasalahan mengenai tata cara pemanggilan pihak yang 

dianggap agaknya sedikit menyimpang dari ketentuan di dalan HIR dan RBg. 

Sebagaimana yang termuat didalam HIR, dalam hal pemanggilan pihak ke 

panggilan seperti penggugat, tergugat, saksi, dikatakan sah dan patut apabila 

memenuhi syarat: 

1. Siapa yang berwenang untuk melakukan pemanggilan. 

2. Jangka waktu pemangilan. 

3. Cara pemangilan. 

Namun syarat tersebut tidak berlaku di dalam ketentuan e-court, yang mana 

dalam e-court terdapat fitur pemangilan pihak secara elektronik atau disebut 

sebagai e-summons yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 

Perma Nomor 1 Tahun 2019. Pada proses pemanggilannya, surat akan dikirimkan 

secara elektronik ke masing-masing domisili elektronik para pihak. 

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2019, domisili 

elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah 

terverikasi. Berdasarkan Perma tersebut, pemanggilan dan/atau pemberitahuan 

secara elektronik ini dianggap sah dan patut sepanjang panggilan atau 

pemberitahuan terkirim kedomisili elektronik dalam jarak waktu yang ditentukan 

oleh Undang-Undang.
10

 

                                                             
 

10
 Kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2019 Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan E-Court 

di Masa Pandemi, https://www.kompasiana.com  (3 Desember 2020).  

https://www.kompasiana.com/
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Dengan hadirnya e-court diharapkan menjadi solusi yang diharapkan mampu 

meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran secara online 

dimana para pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan 

pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar dan melakukan sidang secara 

elektronik dengan tidak perlu hadir langsung ke Pengadilan melainkan bisa 

dilakukan secara online. 

Objek pembahasan siyasah adalah pengaturan dan Perundang-Undangan yang 

dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuainya dengan pokok-pokok agama 

dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. 

Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, 

pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antara penguasa 

dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan 

Negara.
11

 

Pada penelitian ini kajian fiqh siyasah yang digunakan adalah siyasah 

qadha‟iyyah. Siyasah qadha‟iyyah adalah lembaga Peradilan yang dibentuk untuk 

menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarakan hukum Islam. 

Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial 

dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.
12

 

Merujuk kepada pemaparan di atas, penulis ingin mengangkat masalah 

tersebut dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan 

                                                             
 

11
 Hasbi Ash Shiddieqy, T. M. Asas-asas hukum Tata Negara menurut Syariah Islam, 

(Yogyakarta: Matahari Masa, 2012), 12. 
12

 CIk Hasan Basri, Peradilan  Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003), 2. 
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Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama 

Tanggamus Kelas I B). 

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian  

Fokus pada penelitian ini adalah meneliti tentang Implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ditinjau dari Fiqh Siyasah. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:  

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik di Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di 

Persidangan Secara Elektronik? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi  Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. 

b. Untuk mengetahui implementasi tentang administrasi perkara di 

persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama 

Tanggamus kelas 1B sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoris yaitu dapat memperkaya khazanah intelektual pada 

umumnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan yaitu 

tentang pengimplementasian e-court di dalam dunia Pengadilan serta dapat 

digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian 

lanjutan. 

2. Manfaat praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis dalam 

memenuhi tugas skripsi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam 

hal ini orang yang berperkara di pengadilan dengan proses cepat dan tepat 

tanpa membebani biaya yang besar dan waktu yang efisien. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

     Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang 

relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang 

akan dipakai. Idealnya peneulis dapat mengetahui hal-hal yang diteliti dan 

yang belum diteliti, sehingga tidak terjadi publikasi atau plagiat penelitian. 

Cholis Shotul Malikah, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru 

Tahun 2020). Pada skripsi tersebut dibahas bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap pelaksanaan sistem e-court di Pengadilan Pekan Baru Riau. 

Penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Persamaan 

penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan sistem administrasi perkara atau e-

court. Sedangkan perbedaannya yaitu meneliti masalah implementasi 

peraturan Mahkamah Agung secara keseluruhan yang tertuang dalam 
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PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan 

di pengadilan secara elektronik ditinjau dari fiqh siyasah.
13

 

Jurnal Karya Ika Atika, Implementasi E-Court dan Dampaknya 

Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia 

.Jurnal Social And Political Challenges InIndustrial 4.0 (2018). 

Persamaan dari penelitia ini mengenai penerapan administrasi perkara atau e-

court. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek penelitian di mana 

jurnal tersebut membahas dampak penggunaan e-court terhadap Advokat 

sedangkan peneliti membahasa mengenai PERMA secara keseluruhan dan 

objek kajiannya adalah Pengadilan Agama.
14

 

Muhamad Amri Habibullah, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis 

Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik 

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Secara 

Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Pekalongan). Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang di lakukan pada 

tahun 2018. Pada skripsi tersebut membahas bagaimana proses pendaftaran 

perkara perdata secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di 

Pengadilan Negeri Pekalongan. Penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif. Persamaan penelitian ini yaitu mengenai pendaftaran perkara 

perdata secara elektronik di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaanya yaitu  

                                                             
13 Cholis Shotul Malikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court 

Di Pengadilan Agama Pekanbaru”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). 
14

 Ika Atikah, “Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses 

Penyelesaian Perkara Di Indoneisa,” Jurnal Social and Political Challenges In Induststrial 4.0, 

(2018) 
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tereletak pada peraturan yang diteliti  dan tidak hanya kepada pendaftaran 

perkara saja melainkan mencakup persidangan secara elektronik.
15

 

J. Prof. Soedarto, Implementasi E-court Dalam Mewujutkan 

Penyelesaian Perkara yang Efektif dan Efisien. Jurnal Masalah-masalah 

Hukum (2020). Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai 

implementasi administrasi perkara secara elektronik, sedangkan 

perbedaannya dalam jurnal ini hanya membahas penyelesaian perkara yang 

menggunakan e-court dan sistematika penyelesaian pendaftaran perkara dan 

tidak membahas mengenai persidangan secara elektronik (e-litigasi) seperti 

yang peneliti bahas mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2019.
16

 

Zakiatul Munawaroh, dengan judul skripsi Analisis Maslahah Mursalah 

Terhadap Penerapan Aplikasi E-Llitigasi Dalam Perkara Perceraian. 

(Skripsi, UIN Sunan Ampel). Pada skripsi tersebut dibahas bagaimana 

pandangan maslahah terhadap penerapan aplikasi E-litigasi dalam perkara 

perceraian. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir 

deduktif, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2019. 

Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai penerapan e-litigasi atau 

persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya 

yaitu terletak pada penggunaan analisis yang digunakan dan hanya membahas 

mengenai persidangan secara elektronik dan tidak secara keseluruhan seperti 

                                                             
15 Muhamad Amri Habibullah, “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara 

Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Secara 

Elektronik, Studi di Pengadilan Negeri Pekalongan”, (Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2021). 
16

 J. Soedarto, Implementasi E-court Dalam Mewujutkan Penyelesaian Perkara Yang 

Efektif dan Efisien. Jurnal Masalah-masalah Hukum (2020). 
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yang tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang 

administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.
17

 

H.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau teknis 

sehingga memiliki sifat praktis. Maka definisi metode penelitian adalah suatu 

kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan 

tertentu, baik tujuan teoritis maupun tujuan praktis.
18

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif, adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan    

data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang 

diamati.
19

Jenis penelitian dalam penulisan proposal ini mengunakan 

penelitian kualitatif, penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, 

tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris. Peneliti terjun ke lapangan 

mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, 

mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik 

kesimpulan-kesimpulan. 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analisis, data yang diperoleh 

seperti pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis 

dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak 

                                                             
17 Zakiatul Munawaroh, dengan judul skripsi Analisis Maslahah Mursalah Terhadap 

Penerapan Aplikasi E-Llitigasi Dalam Perkara Perceraian. (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019). 
 

18
 J. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulanya, 

(Jakarta: Grasindo, 2010), 5. 

 
19

 Lexy J. maleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2007), 4. 



15 
 

 
 

dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.
20

Dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif, dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana implementasi 

administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama 

Tanggamus kelas I B. 

3. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan 

penelitian.
21

Data primer didapat dari sumber informasi yaitu individu 

atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti. Dalam hal ini menjadi sumber data primer adalah hasil 

wawancara langsung dengan beberapa aparat Pengadilan Agama 

Tanggamus kelas I B. 

b. Data Sekunder  

 Data sekunder data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil laporan 

dalam bentuk laporan dan perundang-undangan.
22

Data sekunder ini 

digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya, 

data sekunder juga diperlukan sebagai pendukung guna melengkapi 

informasi dalam rangka mencocokan data yang diperoleh. Sumber 

                                                             
 

20
 Sugiyono, Teknik Pengumpulan Data, (Bandung: Alfabeta, 2010), 13. 

 
21

  Zinnuddin Ali,Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 106. 

 
22

 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), 82. 
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data sekunder yang digunakan antara lain berupa, Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, website, buku-buku 

yang berkaitan fiqh siyasah, serta dokumen-dokumen penunjang 

lainya yang bias untuk menguatkan data primer. 

4. Populasi  dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, 

variable, konsep atau fenomena
23

. Adapun populasi dalam penelitian 

ini yaitu seluruh subjek yang ada di Pengadilan Agama Tanggamus 

Kelas I B, selaku objek pelaksana Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan 

di Pengadilan Secara Elektronik. 

b. Sampel 

Adapun sampel yang akan diambil penulis dalam penelitian ini 

adalah 1 orang Hakim, 2 orang Panitera, 2 orang Advokat, dan 3 

orang masyarakat yang melaksanakan beracara di Pengadilan Agama 

Tanggamus menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik. 

 

 

                                                             
23 M orissan, metode Penelitian survey, (Jakarta: Kencana, 2 ed , 2014). 109. 
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5. Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam.
24

 

b. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dan dimana penelitian untuk 

melihat dari dekat kegitan yang dilakukan.
25

 

c. Dokumentasi 

 Mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, 

transkip, surat kabar, majalah,agenda,dan sebagainya.
26

 

6. Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu.
27

Data 

yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada 

umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak 

logis dan meragukan.
28
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26

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Reneka 
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 Susiadi, Metode Penelitian, 122. 

 
28

 Ibid.,123. 



18 
 

 
 

b. Rekonstruksi data, adalah sebuah pengambilan ketempatnya yang 

semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan 

yang ada dan disusun ulang datanya secara teratur, berurutan dan 

sistematis.
29

 

c. Sistematis data, adalah menerapkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini 

penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit 

dan diberi tanda menurut klasifikasi danurutan masalah.
30

 

7. Analisis Data 

Analisis data adalah suata cara atau menguraikan atau mencari 

pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data 

setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian 

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik. 

 Setelah data diperoleh, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang data-data berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang prilaku yang dapat di mengerti. 

Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci 

kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. 

Dengan demikian analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam 

penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 
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30

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti 
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gambaran yang lengkap keadaan hukum tertentu yang terjadi di dalam 

masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk 

memuaskan keingintahuan peneliti suatu gejala yuridis atau cara untuk 

menentukan kebenaran dalam memproleh pengetahuan, dalam menganalisis 

dan digunakan kerangka berfikir secara deduktif. 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. 

Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut. 

BAB 1 Pendahuluan, Pada bab ini memuat penegasan judul latar belakang, 

fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang 

pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, pengertian siyasah 

qadla‟iyah, sistem Peradilan dalam Islam, kedudukan Peradilan dalam siyasah, 

mekanisme Peradilan Islam. 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penilis akan 

memaparkan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB 

dan hasil wawancara penulis terhadap pegawai tentang implemetasi Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elekronik. 

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan 

analisis tentang implemetasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 
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Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elekronik 

ditinjau dari fiqh siyasah. 

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil 

kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai 

keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk 

selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyasah 

 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

 

 Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian 

fiqh adalah paham yang mendalam. Imam Al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir 

Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya 

sampai kepada dalamannya. Kata “faqaha” dituangkan dalam Al-Qur‟an 

sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalam 

ilmu yang dapat diambil maanfat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah 

dibentuk pasti (qath‟i), fiqh merupakan ilmu yang tidak pasti (zhanni). 

 Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-

sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara 

sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, 

pemahaman terhadap hukum syara tersebutpun mengalami perubahan dan 

perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan 

kondisi manusia itu sendiri. 

 Kata „siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus 

dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijakan. 

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan tujuan siyasah adalah mengatur, 
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mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk 

mencakup sesuatu.
31

 

 Sementara mengenai asal kata siyasah di kalangan para ahli fiqh siyasah 

terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut al-Maqrizy yang  

menyatakan, siyasah berasal dari Bahasa Mongol, yakni dari kata yasah yang 

mendapat imbuhan hurup sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca 

siyasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang 

milik Jenghis Khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan 

negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana 

tertentu. Kedua, sebagaimana dianut Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari 

campuran tiga bahasa yakni, Persia, Turki, dan Mongol. Partikel si dalam 

bahasa Persia berarti 30. Sedangkan yasa merupakan kosa kata bahasa Turki 

dan Mongol yang berarti larangan, dan karena itu, ia dapat juga dimaknai 

sebagai hukum atau aturan. Ketiga, semisal dianut Ibnu Manzhur yang 

menyatakan bahwa siyasah berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar 

dari tafsiran  kata sasa-yasusu-siyaatan, yang semua berarti yang mengatur, 

memelihara, atau mengasuh binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna 

yang disebut terahir ini, seseorang yang profesinya pemelihara kuda, dalam 

bahasa Arab disebut sa‟is. Kata sa‟is yang berarti pemelihara kuda ini 

sekarang telah masuk kedalam kosa kata Bahasa Inggris yang ditulis menjadi 

                                                             
31

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia, 2014), 3. 
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syce. Dalam literatur Yahudi juga ada penggunaan istilah yang agak mirip 

dengan  makna awal dari kata sasa yaitu yakni istilah sus, yang berarti kuda.
32

 

 Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah 

berkaitan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan 

bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan 

menjauhkan dari kemudharatan. 

 Dari uraian tentang istilah fiqh dan siyasah dari segi etimologis dan 

terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat 

disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah atau siyasah syar‟iyah ilmu yang 

mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara 

dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh 

pemegang kekuasaan yang sejalan denga dasar-dasar ajaran dan ruh syariat 

untuk mewujutkan kemaslahatan umat. Jelasnya fiqh siyasah atau siyasah 

syar‟iyah dalam arti populernya adalah ilmu tatanegara dalam ilmu agama 

Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.
33

 

 Dalam perkembangannya berikutnya paling sedikit, siyasah mengalami 

lima macam perluasan makna sebagai berikut. Pertama, di masa Khalifah 

Umar Ibn Khatab dan di masa kekuasaan Dinasti Bani Umayyah serta di 

masa Bani Abbas, siyasah sudah bersinonim dengan kata statecraft, yang 

berarti cara menjalankan pemerintahan atau keahlian atau keterampilan 

memerintah. Kedua, di masa Dinasti Umayyah dalam pemakaian yang tidak 

                                                             
32

 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam, (Jakarta :PT Gelora Aksara Pratama), 4. 
33
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umum, menurut Ibn Qutaybah, siyasah juga di gunakan dalam konotasi yang 

beraura militeristik, yakni kecakapan dalam soal ketentaraan (siyasah al-

jund). Informasi lain yang bersumber dari Ibn al-Muqaffa yang menyatakan, 

siyasah di masa Dinasti Umayyah juga telah mengakomodasikan pengertian 

baru, yakni cara penyelenggaraan kekuasaan yang tidak terpuji yang 

cenderung pada kejelekan dan meninggalkan kebaikan. Sejak saat itulah 

agaknya dimulai pencitraan yang negatif dan munculnya kesan kotor terhadap 

siyasah. 

 Ketiga, di masa kekuasaan Dinasti Abbas, Al-Farabi mengartikan siyasah 

sebagai filsafat politik. Makna ini kemudian menjadi makna standar yang 

terus digunakan oleh beberapa penulis setelah al-Farabi, terutama mereka 

yang terpengaruh dengan pemikiran Helenis (Yunani). Selain makna tersebut, 

di masa al-Farabi siyasah juga telah mendapatkan makna teknis, yakni sama 

dengan kata politica yang digunakan para filsuf Yunani. 

 Keempat, pada abad pertengahan abad ke-10  seorang penulis bernama 

Tanukhi memaknai siyasah sebagai hukum fisik yang bersifat berat dan keras, 

dan kadang-kadang berupa hukuman mati yang tidak bersumber dari syariat, 

tetapi semata-mata bersumber dari perintah Sultan atau bahkan otoritas-

otoritas lainnya, yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tertentu dan 

atau  terhadap tawanan perang. Hukuman jenis ini di masa kekuasaan Dinasti 

Turki Usmani disebut dengan istilah siyasaten. Makna siyasah sebagai 

hukuman berat yang tidak bersumber dari syariat itu kemudian menjadi 

makna umum yang digunakan dalam bahasa Persia dan Turki. Siyasah dalam 
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bahasa Persia dan Turki, misalnya, berarti bukanlah tempat politik atau 

pemerintahan, melainkan di mana tempat penyiksaan atau eksekusi hukuman 

mati dillaksanakan.
34

 

 Kelima, dalam bahasa Arab modern, yakni bahasa Arab ahir abad ke-19 

dan awal abad ke-20 M dan seterusnya hingga saat ini, siyasah mendapatkan 

makna baru, yakni secara khusus digunakan dalam pengertian politik, dan 

atau kebijakan, sebuah makna yang kurang lebih sama pengertiannya dengan 

makna yang biasa digunkan di Eropa. Setelah itu makna yang lebih tua dari 

kata siyasah itu segera menghilang. 

 Dari uraian di atas dapat dipahami, secara etimologis, siyasah dapat 

mengakomodis beberapa makna. Untuk dapat menenentukan makna tersebut, 

perlu diperhatikan konteks kalimat yang mengikutinya. Misalkan ungkapan 

siyasah al-dabbah, harus diartikan melatih, memelihara, atau mengatur 

binatang. Sebab konteks kalimat memang merujuk kepada makna demikian, 

sehingga dapat diartikan dengan makna lain.
35

  

2.  Objek Kajian Fiqh Siyasah  

 Objek kajian fiqh siyasah, menurut Andurrahman Taj, adalah segala 

perbuatan mukallaf dan hal ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan 

masyaratakat dan Negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, 

kendatipun hal yang diatur itu tidak pernah disinggung baik dalam Al-Qur‟an  

maupun as-Sunnah. Dengan kata lain, objek studi fiqh siyasah adalah 

berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subyek hukum yang berkaitan 

                                                             
34
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dengan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur 

dalam ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nash 

syariat yang bersifat universal.
36

 

Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-

Shulthaniyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintahan  

tentang Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-Undangan), Siyasah 

Maliyyah (Ekonomi Moneter), Siyasah Qadha‟iyyah (Peradilan), Siyasah 

Harbiyyah (Hukum Perang), dan Siyasah Iddariyyah (Administrasi Negara), 

dan Siyasah Dauliyyah (Hubungan Internasional). Sementara Abd al-Wahbah 

Khalaf didalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah Syar‟iyyah lebih 

mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu, Peradilan, Hubungan 

Internasional dan Keuangan Negara.
37

 

 Berbeda dengan dengan pemikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di 

Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh 

siyasah menjadi delapan bidang, yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyyah Syariiyyah (Politik Pembuatan Perundang-

undangan). 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum). 

c. Siyasah Qadha‟iyyah Syariiyyah (Politik Peradilan). 

d. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter). 

e. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara). 
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f. Siyasah Duliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (Politik Hubungan 

Internasional). 

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksana Perundang-

Undangan Internasional). 

h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan).  

 Berdasarkan perbedaan di atas, pembagaian fiqh siyasah dapat 

disederhanakan menjadi tiga pokok. Pertama, Politik Perundang-undangan 

(Siyasah Dusturiyyah Syariiyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang 

penetapan hukum (tasyri‟iyyah) oleh lembaga Legislatif, Peradilan (Siyasah 

Qadha‟iyyah) oleh lembaga Yudikatif, dan administrasi pemerintahan 

(Idariyyah) oleh birokrasi atau Eksekutif. Kedua politik luar negeri (Siyasah 

Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah).
38

 

 Dalam buku Syllbus Syari‟ah disebutkan ada empat bidang fiqh siyasah 

yang harus dipelajari. 

1) Fiqh Siyasah Dustriyyah yang mencakup persoalan dan ruang lingkup 

pembahasan, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat 

status dan hak-haknya, Baiat, Waliyul Ahdi, perwalian, Ahlul Halli 

Wal Aqdi dan Wazarah. 

2) Fiqh Siyasah Maliyah yang meliputi pengertian dan ruang lingkup 

pembahasannya, sumber-sumber pembendaharaan negara, sebab-

sebab para fuqaha tidak memberikan perhatian khusus terhadap 

Maliyah Negara, masalah pajak, dan Baitul Mal dan fungsinya. 
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3) Fiqh Siyasah Dauliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup 

pembahasanya, persoalan internasional, teritorial, nasionality dalam 

Fiqh Islam, pembagian dunia menurut Fiqh Islam, masalah 

penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran, 

perwakilan orang asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimi, 

masalah perbedaan agama, hubungan muslim dan non muslim dalam 

akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam 

pidana hudud dalam pidana qishash. 

4) Fiqh Siyasah Harbiyah meliputi pengertian dan ruang lingkup 

pembahasannya, arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam 

Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan 

serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, 

dan mengahiri peperangan menuju perdamaian.
39

 

3.  Pengertian Fiqh Qadha‟iyyah (Peradilan) 

 

Dalam Islam, sistem Peradilan sudah dikenal sejak Rasullah SAW. 

Menyampaikan risalahnya sesuai dengan wahyu yang diterimanya, dan 

beliau bertindak sebagai Hakim dalam setiap perkara yang muncul. Nabi 

merupakan Hakim pertama dalam dalam sejarah pemerintahan Islam. 

Konsep dasar Peradilan Islam merupakan upaya untuk menegakkan 

prinsip keadilan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat yang 

pemerintahannya sedang berkembang. Peradilan itu hadir untuk 

menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. 
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Kata Peradilan berasal dari akar kata adil. Kata Peradilan juga 

merupakan terjemahan dari istilah qadha yang berarti memutuskan, 

melaksanakan, dan menyelesaikan. Qadha menurut istilah adalah 

penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang 

penyelesaiannya dilakukan menurut ketetapan hukum dari Allah dan 

Rasul-Nya.
40

 

Siyasah Qadha‟iyyah adalah lembaga Peradilan yang dibentuk 

untuk menangani kasus-kasus yang yang membutuhkan putusan 

berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani adalah kasus yang 

timbul di kehidupan dan keagamaan masyarakat muslim dan non 

muslim.
41

 

Menurut pengertian tersebut, paling tidak dapat dipahami sebagai 

kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan 

menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum serta keadilan.  

Sedangkan Pengadilan adalah badan Peradilan yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. 

Istilah Peradilan dalam Islam disebut dengan Qadla yang memiliki 

arti beragam, di antaranya: 

1. Al-Qadla‟ bermakna al-faraagh, artinya putus atau selesai. 

2. Al-Qadla‟ bermakna al-adaa, artinya menunaikan atau membayar. 

3. Al-Qadla‟ bermakna al-hukmu, artinya mencegah, meghalang-

halangi‟. 

                                                             
40

 H. Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2017), 5. 
41

 CIk Hasan Basri, Peradialan Agama di Indonesia,  3. 



30 
 

 
 

Dari arti inilah qadla-qadla disebut Hakim-Hakim karena 

mencegah terjadi kezaliman orang-orang yang mau berbuat zalim. Adapun 

qadli artinya orang yang memutuskan perkara dan menerapkannya.
42

 

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan merupakan cerminan 

dari suatu realitas sosial. Kekuasaan yang ada pada lembaga Peradilan 

tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan yang ada pada suatu negara dan 

karenanya, menurut konsep fiqh, kekuasaan badan Peradilan merupakan 

limpahan dari kekuasaan umum. Kekuasaan badan Peradilan baru ada bila 

telah memperoleh pelimpahan wewenang dari kekuasaan politik tersebut. 

Dalam Islam, hal tersebut terlihat dari pengangkatan para Hakim pada 

masa awal Islam oleh para penguasa. 

Qadha‟iyyah disyari‟atkan berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul-

Nya dan Ijma ummat Islam. 

Allah swt menegaskan QS Shaad ayat 26 dan Al-Maidah: 49: 

َك َخِليَفة  ِفي  َداُوُۥد ِإنَّا َجَعلَۡنٰ رِۡض ٱَيٰ
َ
مٱَف  لۡأ

ُ
ِ ٱِب  لنَّاِس ٱ َبيَۡن  حۡك

ا لَۡحق 
َ
ِبِع  َول  َثتَّ

َك  لَۡىَيٰى ٱ
َّ
ِۚٱ َسِبيِل  َعن َفُيِضل ِذيَن ٱ ِإنَّ  ّلِلَّ

َّ
يَن  ل

ُّ
ِ ٱ َسِبيِل  َعن َيِضل ُىمۡ ّلِلَّ

َ
 َعَذابٞ ل

  ِبَما َشِديُدُۢ
ْ
ُسيا

َ
َساِب ٱ َييۡمَ  ن  ٢٦  لۡحِ

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara 

manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena 

ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orangorang 

yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena 

mereka melupakan hari perhitungan. (QS Shaad: 26).  
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ِن 
َ
مٱَوأ

ُ
  ِبَمآٗ َبيَۡنُىم حۡك

َ
نَزل

َ
ُ ٱ أ ا ّلِلَّ

َ
ۡوَيآَٗءُومۡ َثتَِّبعۡ َول

َ
ن حَۡذرُۡومۡٱوَ  أ

َ
 َعنُۢ  َيفِۡتُنيَك  أ

  َمآٗ  َبعِۡض 
َ
نَزل

َ
ُ ٱ أ يۡكَ   ّلِلَّ

َ
  َفِإن ِإل

ْ
يۡا
َّ
مۡٱَف  َثَيل

َ
نََّما عۡل

َ
ُ ٱ ُيِريُد  أ ن ّلِلَّ

َ
 ِبَبعِۡض  ُيِصيَبُىم أ

ِثيد   َوِإنَّ  ُذُنيِبِهمۡۗ 
َ
َن ك ِسُليَن  لنَّاِس ٱا م ِ َفٰ

َ
 ٤٩  ل

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu mereka. dan berhatihatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 

tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 

kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 

Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan 

menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 

mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang 

yang fasik. (QS al-Maa-idah: 49) 

Dari Amr Ash ra, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, “Apabila seorang Hakim akan memutuskan perkara, lalu ia 

berijtihad, lantas benar (keputusannya) maka ia mendapatkan dua pahala; 

dan apabila ia memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian 

(ternyata) keliru (keputusannya), maka ia mendapatkan satu pahala.”(At-

Tirmidzi, no. 1248) 

“Jika dua orang menghadapmu meminta keputusan, janganlah 

engkau tergesa-gesa memutuskan perkara diantara mereka sebelum 

engkau mendengarkan perkataan pihak yang lain, sehingga engkau akan 

tahu bagaimana seharusnya engkau memutuskan perkara diantara mereka 

itu.” (HR. Tirmidzi dan Ahmad, no. 1252).
43

 

 

4. Sistem Peradilan Dalam Islam 

Sistem Peradilan adalah salah satu pilar penyangga bagi 

berlangsungnya roda pemerintahan di suatu Negara. Sistem Peradilan yang 

tangguh akan melahirkan pemerintahan berwibawa yang dipatuhi oleh 

rakyat, dan disegani oleh Negara-negara lain. Sebab, sistem Peradilan 

berkaitan erat dengan penjagaan terhadap hak rakyat dan penegakan 

hukum di suatu Negara. Selain itu, Peradilan juga merupakan refleksi dari 
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kekuatan Negara untuk „memaksa‟ warga Negara agar tetap berjalan 

dengan koridor konstitusi Negara.
44

 

Sistem Peradilan Islam adalah satu-satunya sistem Peradilan yang 

akan membahagiakan manusia. Didalam sistem Peradilan Islam terdapat 

rukun-rukun untuk diadakannya Peradilan: 

a. Hakim, Hakim adalah orang yang memutuskan atau menolak perkara 

yang diajukan oleh penggugat atau tergugat. 

b. Hukum adalah produk atau hasil dari keputusan Hakim yang memiliki 

nilai kebenaran yang mutlak di hadapan manusia. Hukum pun dibagi 

menjadi 2 bagian: 

1) Qada' Ilham adalah keputusan Hakim yang membenarkan gugatan 

sang penggugat. 

2) Qadha'ut Tarki adalah keputusan Hakim yang menolak gugatan 

penggugat. 

c. Al-Mahkum bih, di dalam al-Mahakum bih tedapat 3 bagian: 

1) Al-Mahkum Bihillah (hak Allah/ publik) merupakan hak yang 

kepentingannya dimiliki oleh masyarakat umum. 

2) Al-Mahkum Bihilinsan (hak manusia) merupakan hak yang 

kepentingannya dimiliki oleh pribadi atau individu masing-masing. 

3) Al-Mahkum bihillah Wa an-Naas (hak Allah dan manusia). 

d. Al-Mahkum 'alaih (Tergugat) 

e. Al-Mahkum lah (Penggugat) 
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Islam, merupakan agama yang menganut satu tuhan yaitu Allah 

yang dibawa oleh utusan-Nya Nabi Muhamamd SAW memiliki sistem 

Peradilan yang saat ini kita rasakan implementasinya. Diawali ketika 

Islam masuk Jazirah Arab tepatnya di Makkah yang merupakan pusat 

perdagangan dari kerajaan sebelah, Romawi dan Persia. Ketika itu 

Rasulullah mencoba untuk mendakwahkan agamanya yang diperoleh 

ketika beliau sedang dalam keadaan menyendiri di gua Hira untuk 

selanjutnya menyebarkan ajaran agama Islam ini agar menjadi 

rahmatan lil'alamin (keselamatan bagi alam semesta). Peradilan Islam 

yang di lakukan oleh Rasulullah merupakan salah satu cara untuk 

mendakwahkan agamanya agar bangsa Arab mau masuk kedalam 

agama ini. Oleh karenanya beliau turun langsung untuk menangani 

konflik yang ada. Sistem hukum dan Peradilan adalah bagian dari satu 

kesatuan sistem Islam yang terpancar dari akidah Islam. Karena itu, 

semua hukum harus merujuk atau bersumber pada Al-Quran dan as-

Sunnah. Kenyataan ini akan menghalangi intervensi manusia dan 

kepentingannya terhadap hukum.
45

 

5. Kedudukan Peradilan Dalam Siyasah 

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan adanya tiga 

badan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan Eksekutif (Sulthah Tanfiziyah), 

kekuasaan Legislatif (Sulthah Tasyri`iyah), dan kekuasaan kehakiman 

(Sulthah Qadha`iyah). Ketiga badan kekuasaan negara tersebut belum 
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terpisahkan dari wilayah kekuasaan yang ada, tetapi cenderung masih 

berada pada satu kekuasaan pemerintah. Pada masa berikutnya, ketiga 

badan kekuasaan negara tersebut masing-masing melembaga dan mandiri. 

Meskipun demikian, keberadaan dan perkembangan kekuasaan Peradilan 

sendiri pada dasarnya tidak lepas dari sejarah perkembangan masyarakat 

dan dinamika politik Islam. 

Untuk melihat secara jelas sejarah perkembangan kekuasaan 

kehakiman dalam Islam, maka bisa dilihat awal munculnya istilah 

Peradilan, yakni sejak masa Rasulullah SAW, sampai pada masa Dinasti 

Abbasiyah dan sesudahnya.  

Periode pertama, Rasulullah di samping sebagai Kepala Negara 

juga sekaligus sebagai Hakim tunggal, dalam Piagam Madinah, beliau 

diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan 

Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Karena itu, segala urusan yang 

menjadi kewenangan Sulthah Qadha`iyah semuanya tertumpu di tangan 

beliau. Dan baru kemudian setelah wilayah Islam meluas beliau 

mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai Hakim. Dengan terlebih 

dahulu diuji akan kelayakannya akan ditugaskan.
46

 

Pada periode kedua, yakni pasca Rasulullah SAW wafat, roda 

pemerintahan dipegang oleh al-Khulafa al-Rasyidin. Masa Khalifah Abu 

Bakar as-Shiddiq, kekuasaan Yudikatif masih dipegang oleh penguasa 

atau pihak Eksekutif dan belum ada perubahan yang berarti, kecuali 
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perubahan ketika Abu Bakar mengangkat Umar Bin Khattab sebagai 

Hakim Agung untuk melaksanakan tugas Yudikatif. Meskipun demikian, 

secara keseluruhan belum ada pemisahan tegas antara kekuasaan 

Eksekutif dan Yudikatif. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, 

kekuasaan Yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan Eksekutif. Dan 

mulai diatur tatalaksana Peradilan, antara lain dengan mengadakan 

penjara dan pengangkatan sejumlah Hakim untuk menyelesaikan 

sengketa antara anggota masyarakat, bersendikan Al-Qur`an, Sunnah, 

Ijtihad, dan Qiyas.  

Pranata sosial politik Negara Madinah yang dibangun oleh 

Khalifah Umar bin Khattab, selain pembenahan lembaga Peradilan, ia 

juga membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi membantu Amir/Wali 

(Gubernur), di antaranya; Katib (Sekretaris), Shahib al-Kharaj (Pejabat 

Pajak), Shahib al-Ahdats (Pejabat Kepolisian), dan Shahib Albail al-Mal 

(Pejabat Keuangan). Namun pada saat itu, baru beberapa Provinsi yang 

memiliki pejabat Hakim, yaitu Syarih bin al-Haris Hakim untuk Kufah, 

Abu Musa al-Asy`ary Hakim untuk Basrah, Qais bin Abi al-Ash al-

Sahami Hakim untuk Mesir, dan Hakim di Madinah dijabat oleh Abu al-

Darda`. Sedangkan untuk Provinsi-Provinsi lain, tugas Hakim dijabat 

oleh Gubernur.  

Dengan demikian untuk beberapa Provinsi, Khalifah Umar telah 

memisahkan jabatan Peradilan dari jabatan Eksekutif. Hakim diberi 

wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan Pengadilan yang 
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bebas ,bebas dari pengaruh dan pengawasan Gubernur, bahkan Khalifah 

sekalipun. Tidak hanya itu, pada masa Umar, dibentuk juga lembaga 

yang menangani urusan kriminal dan pidana selain zina yang langsung 

ditangani oleh Hakim. Lembaga tersebut adalah Ahdat, dengan Qamadah 

bin Mazan dan Abu Hurairah sebagai pemimpinnya. Pada masa Umar 

juga, disusun risalat al-Qadha yang dibuat oleh Abu Musa al-Asy`ary 

Hakim di Kuffah atas intruksi dari Umar bin Khattab. Risalah tersebut 

isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang 

dan pokok-pokok hukum yang harus dipegang oleh hakim dalam 

menyelesaikan perkara yang sekarang dikenal dengan hukum acara. 

Risalah tersebut sangat terkenal, bahkan sampai sekarang masih 

dijadikan sebagai pegangan/pedoman pokok para Hakim dalam 

melaksanakan tugasnya. Pada masanya, Umar menyempurnakan 

perangkat kekuasaan kehakiman, yakni mengadakan sistem pemenjaraan 

bagi pelaku kriminal atau jinayah lainnya. Beliau telah membeli rumah 

Safwan Ibn Umayyah dan menjadikan rumah tersebut sebagai penjara. 

Awalnya penjara tersebut khusus bagi pelaku kriminal, tetapi setelah 

Shuraih diangkat menjadi Hakim, beliau juga memasukkan orang yang 

dihukum karena tidak membayar utang. Juga telah memasukkan Abu 

Mihjan dalam penjara karena beberapa kali dihukum karena meminum 

arak, tapi ia tidak insaf.
47
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Sedangkan pada masa Usman bin Affan, mulai dilakukan 

pembenahan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yakni 

menyangkut sarana dan prasarana. Di antaranya, Pertama, membangun 

gedung khusus untuk lembaga Yudikatif, yang semula mereka 

melangsungkan sidang Peradilan di rumah sendiri dan pindah ke masjid-

masjid. Kedua, menyempurnakan administrasi Peradilan dan mengangkat 

pejabat-pejabat yang mengurusi administrasi Peradilan. Ketiga, memberi 

gaji kepada Hakim dan stafnya dengan dana diambil dari Baitul mal, dan 

keempat, mengangkat Naib Qadhi, semacam Panitera yang membantu 

tugas-tugas qadhi. Berdasarkan uraian di atas, zaman Khulafa Rasyidin, 

khususnya masa Umar bin Khattab dan Usman bin Affan, susunan 

lembaga Yudikatif (Sulthah Qadhaiyah) masih dalam tahap 

pembentukan, organisasinya belum sempurna.  

Meskipun demikian, untuk ukuran masanya, susunan kekuasaan 

kehakiman tersebut sudah tersusun mendekati sempurna. Bahkan bisa 

dikatakan hampir paralel dengan susunan Peradilan yang terdapat di 

negara-negara modern sekarang. Karena secara prinsipil susunan Peradilan 

di zaman Khalifah dengan zaman sekarang tidak mempunyai perbedaan 

yang berarti. Termasuk, adanya Mahkamah Agung yang dipimpin oleh 

seorang Ketua Mahkamah Agung (Qadhi al-Qudhat), yang berkedudukan 

di Ibu Kota Negara. Dalam catatan sejarah, Zaid bin Tsabit adalah orang 

pertama yang menduduki jabatan ini pada masa pemerintahan Umar bin 

Khattab. 
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Adapun pada periode ketiga, yakni masa Dinasti Umayyah, 

kekuasaan Yudikatif makin disempurnakan. Badan Peradilan mulai 

berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, 

masing-masing Hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan 

politik penguasa Negara, mengingat Hakim memiliki kekebasan dalam 

memutus perkara. Kebebasan Hakim pada masa tersebut tercipta karena 

memang didukung oleh sikap Khalifah yang tidak ikut campur dalam 

urusan kekuasaan kehakiman.
48

 

Perkembangan yang cukup signifikan bagi kekuasaan kehakiman 

adalah terjadi ketika masa Dinasti Abbasiyah (Periode Keempat). Selain 

itu, di zaman Dinasti Abbasiyah, kekuasaan Yudikatif (Suthah Qadhaiyah) 

semakin lengkap. Perkembangannya mencapai puncak kesempurnaan pada 

masa pemerintahan Harun al-Rasyid (170-193 H), saat dia mengangkat 

Ya`qub bin Ibrahim al-Anshari yang lebih terkenal dengan Abu Yusuf 

sebagai kepala dari seluruh Hakim, yang dinamakannya Qadhi al-Qudhah 

(Hakim Agung).  

Pada masa tersebut. Hakim Agung tidak hanya memiliki tugas 

memutus perkara pada tingkat kasasi, akan tetapi juga memiliki tugas-

tugas lain diluar yurisdiksinya karena, selain menangani urusan 

yurisdiksinya, juga diserahi tanggung jawab mengawasi penyantunan 

terhadap anak yatim, perwakafan, dan menangani masalah Baitul Mal. 

Sedangkan Hakim Agung yang lain, mengurusi Peradilan dan fatwa bagi 
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rakyat dari masing-masing mazhabnya. Bahkan semua Hakim Agung pada 

masa tersebut, memegang 3-7 jabatan sekaligus, diantara jabatan-jabatan 

tersebut adalah Katib as-Sirr, Nazir, Naziral-auqaf, Syaikh, Syahid, Mu`id, 

Mudarris, Imam, Khatib, dan Muqri. Termasuk juga untuk jabatan Hakim 

di tingkat yang lebih rendah, dapat memegang seluruh jabatan 

administrasi, tak terkecuali di lingkungan militer. 

Meskipun demikian, kedudukan dan kewenangannya kuat, ia 

berpegang teguh pada syariat tanpa dapat dipengaruhi oleh siapapun. 

Akibat terlalu kuat kedudukan dan besarnya kewenangan tersebut, sampai 

Hakim Agung di Peradilan Umum dapat memberhentikan pejabat negara 

dan menggantikannya dengan yang lain. 
49

 

Pada periode kelima, yakni masa Turki Usmani dan sesudahnya. 

Selain itu, perubahan yang terjadi pada kekuasaan Yudikatif pada masa 

ini, di samping terdapat lembaga Peradilan yang khusus orang-orang 

Muslim, juga didirikan lembaga Peradilan yang khusus menangani orang-

orang non muslim (kafir dzimmi kafir yang dilindungi) dan orang-orang 

yang ditinggal di wilayah kekuasaannya, yang sumber hukumnya adalah 

agama masing-masing dan Undang-Undang asing. Setelah periode 

kekuasaan Khilafah Turki Usmani hancur pada tahun 1924, maka 

kekuasaan kehakiman di dunia Islam, berkembang pada masing-masing 

negara Islam.
50

 

6.  Mekanisme Peradilan Islam 
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a. Prosedur 

Keputusan hukum atas dua pihak yang bersengketa tidak dapat 

diputuskan sebelum diajukan ke Pengadilan. Hal ini didasarkan pada 

riwayat Abdullah bin Zubair yang berkata:  

“Rasulullah SAW menetapkan bahwa dua pihak yang bersengketa 

didudukkan di depan qadhi.” 

 

Sementara untuk tindakan kriminal yang masuk dalam kategori 

hisbah dan mukhalafat keputusan Pengadilan tidak harus dilakukan di 

dalam Pengadilan namun dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja 

saat kejadian perkara. Hal ini karena qadhi hisbah merupakan petugas 

Negara yang secara proaktif melakukan amar ma‟ruf dan nahi munkar 

di tengah-tengah masyarakat. Ia sekaligus berwenang menjatuhkan 

sanksi yang mendidik bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan 

tindakan yang menggangu kemaslahatan ummat dan menimbulkan 

dharar seperti pembuat mata uang palsu, pedangang yang curang dalam 

timbangan, orang yang meninggalkan shalat, pria dan wanita yang 

berkhalwat, dan lain-lain.
51

 

Selain itu qadhi juga harus berada dalam kondisi yang normal 

seperti tidak dalam keadaan marah, lapar atau dalam tekanan pihak-

pihak tertentu sehingga menggangu konsentrasinya dalam memutuskan 

perkara. Hal didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:  
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“Seorang qadhi tidak boleh memutuskan diantara dua pihak 

yang berperkara sementara ia dalam keadaan marah.” (HR. Abu 

Daud, Ibnu Majah). 

 

Hadits ini menurut an-Nabhany mengandung illat yaitu larangan 

memutuskan bagi qadhi ketika pemikirannya dalam keadaan kacau. 

Dengan demikian keadaan apa saja yang dapat membuat pemikiran 

qadhi kacau maka pada saat itu ia diharamkan untuk memutuskan 

perkara. 

b. Alat Bukti 

Untuk membuktikan benar atau tidaknya dakwaan pendakwa 

terhadap terdakwa maka proses pembuktian merupakan perkara yang 

amat menentukan. Oleh karena itu Islam telah menetapkan jenis 

pembuktian yang diakui legalitasnya yaitu pengakuan pelaku, sumpah 

terdakwa, saksi dan dokumen tertulis.
52

 

1) Pengakuan dan Sumpah 

Jika seseorang telah mengaku telah melakukan suatu tindakan 

kriminal di Pengadilan maka qadhi tidak serta merta menerima 

pengakuan itu hingga ia yakin bahwa pengakuan tersebut lahir dari 

kesadaran orang tersebut.
53

 Hal ini didasarkan pada sikap Rasulullah 

SAW yang tidak langsung menerima pengakuan Maiz yang mengaku 

telah berzina. Abu Abdullah bin Buraidah meriwayatkan:  
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Maiz bin Malik al-Aslamy mendatangi Rasulullah saw dan 

berkata: “Ya Rasul saya telah mendzalimi diri saya dan telah 

berzina. Saya berharap Anda bersedia mensucikan saya. ”Namun 

Rasul menolaknya. Pagi harinya ia datang lagi dan berkata: “Ya 

Rasul saya telah berzina.” Lalu ia ditolak lagi. Rasul kemudian 

mengirim utusan kepada kaumnya dan bertanya: “Apakah kalian 

mengetahui ada yang buruk pada akal Maiz dan kalian 

mengingkarinya?” Mereka menjawab: “Kami tidak mengetahui 

kecuali akalnya sama dengan orang shaleh diantara kami.” Lalu 

Maiz datang ketiga kalinya. Lalu Rasul mengutus lagi utusan untuk 

mengetahui akalnya namun tidak ada yang ganjil darinya. Tatkala 

ia datang keempat kalinya maka Rasul membuatkan lubang 

untuknya dan memerintahkan orang-orang untuk merajamnya. Lalu 

ia pun dirajam. (HR. Muslim). 

Adapun sumpah maka ia merupakan sumpah yang atas 

peristiwa yang telah terjadi. Ia dilakukan setelah seseorang diminta 

oleh qadhi di Pengadilan. Sumpah pihak pendakwa atau terdakwa 

tidak sah jika tidak diminta oleh qadhi. Demikian pula isi sumpah 

adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh qadhi bukan yang 

dimaksudkan oleh pihak yang bersumpah. Jika misalnya ia 

bersumpah dengan ungkapan tauriyah (pernyataan bersayap) atau 

dengan syarat yang disamarkan maka yang berlaku adalah apa yang 

dimaksudkan oleh Hakim. Ini didasarkan pada hadits Rasulullah 

SAW: 

“Sumpah itu berdasarkan niat dari pihak yang meminta sumpah” 

(HR. Muslim, no. 3122). 

2) Kesaksian 

     Hukum memberikan saksi adalah fardhu kifayah. Dengan kata 

lain jika terjadi suatu perkara dan seseorang menyaksikan perkara 
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tersebut maka fardu kifayah baginya untuk memberikan kesaksian di 

Pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah 

saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka ia menjadi fardhu „ain. 

Dengan pemahaman ini seorang saksi tentu tidak akan keberatan 

atau mangkir dari memberi kesaksian di Pengadilan sebab ia 

merupakan perbuatan yang bernilai pahala. Selain itu kesaksian 

harus didasarkan pada keyakinan pihak saksi yakni berdasarkan 

penginderaanya secara langsung pada peristiwa tersebut. 

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW: 

“Jika engkau mengetahuinya seperti (melihat matahari) maka 

bersaksilah namun jika tidak maka tinggalkanlah.” (HR. Al-Baihaqy 

dan al-Qadhi menurutnya shahih namun didhaifkan oleh ad-

Dzahaby). 

     Pihak yang dijadikan saksi juga bukan sembarang orang, namun 

hanya orang yang memenuhi kualifikasi tertentu yaitu, baligh, 

berakal dan adil. Sifat adil merupakan hal yang penting dalam 

kesaksian karena ia menentukan integritas seorang saksi dalam 

menyampaikan kesaksian. Definisi adil adalah orang yang tidak 

nampak kefasikan pada dirinya. Dengan kata lain ia menghindari 

perbuatan-perbuatan yang membuat dirinya menurut pandangan 

orang lain keluar dari sifat istiqamah.
54

 

3) Dokumen Tertulis 

                                                             
54
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     Penggunaan dokumen tertulis menjadi landasan yang tak 

terpisahkan dalam perkembangan ilmu dan hadits. Demikian juga 

dalam surat menyurat baik pada masa Rasulullah hingga Khalifah 

dan qadhi setelahnya. Dokumen setidaknya ada tiga jenis yaitu 

dokumen yang bertandatangan, dokumen resmi yang dikeluarkan 

oleh Negara dan dokumen yang tidak bertandatangan. Pada dasarnya 

dokumen bertandatangan adalah sama statusnya sama dengan 

pengakuan dengan lisan.  

     Oleh karena itu dokumen tersebut membutuhkan penetapan. Jika 

seseorang mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam sebuah 

dokumen adalah miliknya maka dokumen tersebut sah dijadikan 

bukti. Namun jika ia mengingkarinya maka dokumen tersebut 

tertolak. Sementara untuk dokumen resmi yang dikeluarkan 

pemerintah seperti surat nikah dan akte kelahiran maka ia tidak 

membutuhkan adanya penetapan terhadap keabsahannya. Oleh 

karena itu dokumen langsung dapat dijadikan sebagai bukti. Adapun 

dokumen tertulis yang tidak bertanda tangan seperti surat, pengakuan 

utang, faktur belanja dan sebagainya maka statusnya sama dengan 

dokumen yang bertanda tangan, yaitu membutuhkan penetapan 

bahwa orang tersebut yang menulis atau memerintahkan menulis 

atau mendiktekan tulisan tersebut. 
55
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     Dokumen yang dianggap valid menjadi alat bukti bagi pendakwa 

hanya diterima jika dihadirkan di Pengadilan. Jika pendakwa tidak 

mampu menghadirkan dokumen yang dijadikan bukti tersebut maka 

ia dianggap tidak ada. Namun demikian jika dokumen tersebut 

berada di tangan Negara maka qadhi memerintahkan untuk 

dihadirkan. Jika dokumen tersebut dinyatakan penggugat ada pada 

tergugat dan diakui oleh tergugat maka tergugat harus 

menghadirkannya dan jika ia menolak untuk menghadirkannya maka 

dokumen tersebut dianggap ada. Jika tergugat menolak bahwa 

dokumen tersebut ada padanya maka ia dibenarkan kecuali jika 

penggugat memiliki salinan atas dokumen tersebut maka ia harus 

mampu membuktikan bahwa dokumen tersebut ada pada pada 

tergugat.  

     Jika tidak dapat dibuktikan maka tergugugat harus disumpah 

bahwa ia tidak memilikinya. Jika ia menolak bersumpah maka 

salinan dokumen tersebut dianggap benar dan menjadi alat bukti bagi 

pendakwa.  

c. Pentingnya Ketaqwaan Personal 

Memang Islam menjadikan bukti yang dzahir yang menjadi dasar 

dalam Pengadilan sehingga peluang terjadinya rekayasa oleh pihak yang 

berperkara dalam menghadirkan bukti-bukti di Pengadilan dapat saja 

terjadi. Hal ini memang tidak ditampik oleh Islam. Meski demikian patut 
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dicatat bahwa syara sangat mengecam tindakan tersebut dan pelakunya 

diancam dengan azab neraka,  Rasulullah SAW bersabda:  

“Sesungguhnya kalian berselisih di hadapanku dan boleh jadi 

sebagian dari kalian lebih fasih dalam berargumentasi dari yang lain 

sehingga saya memutuskan berdasarkan apa yang saya dengar darinya. 

Siapa yang saya berikan padanya hak saudaranya maka janganlah ia 

mengambilnya karena sesungguhnya saya telah memberikan untuknya 

bagian dari neraka.” (HR.Bukhari-Muslim). 

Peringatan yang sama juga ditujukan kepada para saksi. Betul 

bahwa ia dapat bersaksi dengan saksi palsu sehingga dapat mempengaruhi 

keputusan Pengadilan. Namun setiap saksi akan diingatkan bahwa Allah 

senantiasa menyaksikan apa yang mereka nyatakan yang kelak akan 

dimintai pertanggung jawaban.
56

 

B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi  

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 

 

1. Administrasi Perkara Pengadilan Agama  

 

Pengertian administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data 

dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan 

keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara 

keseluruhan.
57

 

Sebagaimana diketahui bahwa dinamika sejarah Peradilan Agama 

di Indonesia sangat dinamis, pada awalnya pembinaan terhadap Peradilan 

Agama dalam bidang teknis yustisial atau teknis yuridis berada pada 

kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan dalam bidang organisasi, 

                                                             
56

. Zulkarnaen  dan  Dewi Mayangningsih, Hukum Acara Peradilan Agama  di Indonesia, 

135. 
57 Musthofa, kepaniteraan Peradilan Agama,(Jakarta: Kencana, 2005), 49. 



47 
 

 
 

administrasi dan finansial (keuangan) ada pada kekuasaan Departemen 

Agama. Walaupun kondisi ini berjalan lama, setelah keluar UU No. 35 

Tahun 1999 perubahan atas UU No. 1970 tentang ketentuan-ketentuan 

pokok kekuasaan kehakiman, maka secara organisatoris administratif 

Peradilan Agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 

Tertib administrasi perkara adalah merupakan bagian dari Court Of 

Law yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat Peradilan Agama 

dalam rangka mewujudkan Peradilan yang mandiri sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Hal ini dapat terlaksana apabila aparat Peradilan 

Agama memahami pengertian administrasi secara luas. Dalam 

kepustakaan banyak dikenal pengertian administrasi yang banyak ditulis 

oleh para pakar, tetapi yang dimaksud administrasi dalam tulisan ini 

adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administratur secara 

teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula.
58

 

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkunagan Peradilan Agama 

yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota. Tugas pokoknya 

adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari‟ah. 
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Yang me1aksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka 

mencapai tugas pokok tersebut adalah Panitera. Panitera sebagai pelaksana 

kegiatan administrasi Pengadilan memiliki 3 (tiga) macam tugas: 

a. Pelaksana administrasi perkara.  

b. Pendamping Hakim dalam persidangan.  

c. Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan Tugas-tugas Kejurusitaan 

lainnya.
59

 

Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera berkewajiban 

mengatur tugas dan para pembantunya, yakni Wakil Panitera dan Panitera 

Muda. Sebagai pendamping Hakim/Majelis dalam persidangan Panitera 

berkewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan-catatan 

tersebut, hendaknya disusun berita acara persidangan. Dalam hal Panitera 

berhalangan maka Panitera dibantu oleh para Panitera Pengganti. Sebagai 

pelaksana putusan dan pelaksana tugas kejurusitaan lainnya, Panitera 5 

ketentuan Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 6 

ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 7 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 dibantu oleh Jurusita Pengadilan Agama 

atau Juru Sita Pengganti. Panitera Pengadilan Tinggi Agama, tugas 

Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan tidak diatur. Hal ini karena 

sebagai Peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama tidak 

melaksanakan tugas-tugas Kejurusitaan dan Eksekusi. 
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Sebagai pe1aksana administrasi perkara Panitera berkewajiban 

untuk melaksanakan dengan tertib ketentuan seperti tersebut dalam pasal 

99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 yaitu membuat daftar semua perkara yang diterima 

kepaniteraan serta memberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat 

tentang isinya. Adapun tanggung jawab Panitera adalah sebagaimana 

dalam Pasal 101 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 yaitu 

bertanggung jawab atas pengurusan perkara, penetapan atau putusan. 

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara. Uang titipan pihak ketiga, 

surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di 

Kepaniteraan. Da1am rangka pelaksanaan tugas pokok Pengadi1an 

Panitera menerima perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama 

untuk diproses lebih lanjut. Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan 

Agama melalui beberapa meja, yaitu Meja I, Meja II dan Meja III. 

Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis 

yang harus dilalui 8 Ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama 9 

Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, 

mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut di selesaikan.
60

 

2. Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Agama  

a. Tahapan Proses Perkara 
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1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa 

surat gugatan atau permohonan. 

2) Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan 

surat gugatan atau permohonan beserta fotokopi akta nikah dan 

fotokopi KTP. 

3) Petugas Meja Pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu 

berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir biaya panjar biaya 

perkara. 

4) Pihak berperkara membayar biaya panjar biaya perkara ke Bank yang 

ditujukan yang besarannya sesuai dengan jumlah yang tertera. 

5) Pemegang kas (kasir) menandatangani surat kuasa untuk membayar 

dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan 

perkara dalam surat kuasa untuk membayar, kemudian menyerahkan 

tindasan pertama surat kuasa untuk membayar yang telah dicap lunas 

dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara.
61

 

b. Tahapan Persidangan  

1) Upaya Damai, Majelis Hakim akan berusaha menasehati para pihak 

untuk berdamai. 

2) Pembacaan Gugatan/Permohonan, bila upaya damai tidak berhasil, 

Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan 

membacakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon. 
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3) Jawaban Tergugat/Termohon, kesempatan tergugat/termohon untuk 

menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara 

lisan maupun tertulis. 

4) Replik, kesempatan penggugat untuk menanggapi jawabn tergugat, 

baik secara lisan maupun tulisan. 

5) Duplik, kesempatan tergugat untuk menjawab kembali tanggapan 

penggugat, baik secara tulisan dan lisan. 

6) Pembuktian, pada tahap ini penggugat akan diminta bukti untuk 

menguatkan dalil-dalil gugatan dan tergugat akan dimintakan bukti 

untuk menguatkan bantahan. 

7) Kesimpulan, penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan ahir. 

8) Musyawarah Majelis, Majelis Hakim akan memusyawarahkan untuk 

mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. 

9) Pembacaan Putusan, Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil 

musyawarah Majelis Hakim.
62

 

3. Administrasi Perkara Secara Elektronik 

a. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (e-Filling)  

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 

tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik 

yang merupakan revisi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 merupakan 

terobosan dan perkembangan dalam administrasi perkara di Pengadilan. 

Perma tersebut selain memuat beberapa ketentuan administrasi secara 
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elektronik yang sangat berbeda dengan praktik Pengadilan selama ini. 

Juga mengatur lebih lanjut tentang persidangan secara elektronik.
63

 

 

 

1) Pengguna Terdaftar (Advokat) 

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan 

adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-court. Untuk melakukan 

pendaftaran melalui e-court yang dilakukan pertama kali adalah 

membuka website e-court Mahkamah Agung di https://e-

Court.mahkamahagung.go.id dan menekan tombol register pengguna 

terdaftar. 

a) Login 

Login pada aplikasi e-court dapat dilakukan pada tombol login 

pada halam an pertama e-court. Setelah berhasil login untuk 

pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data 

Advokat, tetapi untuk pengguna terdaftar lain dari perseorangan, 

pemerintah atau badan hukum sudah juga bisa mengakses e-court 

dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke Pengadilan. 

Dalam melengkapi data Advokat juga harus melengkapi 

dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur 

pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah, 

dan Kartu Tanda Anggota (KTA). 
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 Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk 

pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan 

tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan e-court harus 

menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan  Tingkat 

Banding dimana Advokat tersebut disumpah. 

b) Dashoboard Pengguna Terdaftar  

Pada dashoboard e-court terdapat tampilan yang lebih informatif 

dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada 

pengguna terdaftar. Dalam dashboard tersebut terdapat sebuah 

beberapa kolom yang berisi informasi yang mengenai keadaan 

data perkara yang telah didaftarkan oleh  pengguna terdaftar 

melalui e-court, di antaranya informasi perkara gugatan, info 

perkara bantahan,  info gugatan sederhana, dan info perkara 

pendaftaran permohonan. Dari kesemua itu memiliki info semua 

masing-masing yaitu perkara yang berkasil mendapatkan nomor, 

pendaftaran sudah dibayar, pendaftaran belum dibayar, dan total 

dari keseluruhan perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk 

pengguna terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan.
64

 

c) Pendaftaran Perkara 

Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverfikasi dan valid 

sebagai advokat oleh pengadilan tingkat banding dimana advokat 

tersebut disumpah, maka berikutnya adalah pendaftaran perkara. 
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Tahap pendaftaran perkara melalui e-court sebagai berikut: 

1) Memilih Pengadilan 

 Pengguna terpilih (Advokat) memilih menu dari 

pendaftaran perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan 

jenis perkara, yaitu gugatan online, bantahan online, 

gugatan sederhana, dan permohonan online. Apabila 

advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan, 

maka selanjutnya tambah gugatan. 

 Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka 

layanan e-court dalam hal ini Pengadilan yang membuka 

layanan e-court tidak serempak di Indonesia akan tetapi 

bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-

masing. 

b. Mendapat Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara) 

Pada tahap awal, setelah memilih Pengadilan pengguna 

terdaftar akan mendapatkan nomer register online dan 

barcode akan tetapi bukan nomor perkara. 

c. Pendaftaran Surat Kuasa  

 Pendaftaran surat kuasa adalah bagian dari tahapan di mana 

Advokat atau pengguna terdaftar harus mengupload surat 

kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat 

pendaftaran lain dalam beracara seperti Berita Acara 

Sumpah, KTP, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) tidak perlu 
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dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampir setiap 

pendaftaran perkara. 

d. Mengisi Data Pihak 

 Mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam 

pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini 

akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan 

turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, 

Kabupaten, dan Kecamatan. Dengan melengkapi data 

alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran 

radius masing-masing wilayah Pengadilan sesuai ketetapan 

Ketua Pengadilan. Pengguna selanjutnya menambahkan 

data pihak yang berperkara yaitu penggugat, tergugat, dan 

turut tergugat (jika ada). 

e. Upload Berkas Gugatan 

 Tahapan berikutnya adalah melengapi dokumen gugatan 

yang harus di upload pada tahapan upload berkas. Berkas 

gugatan dan persetujuan prinsipel di upload dalam tahapan 

upload berkas gugatan. 

f. Elektronik SKUM (e-SKUM) 

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan 

dokumen pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran 

biaya panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM 

(e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan 
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komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan 

oleh ketua pengadilan. Ketika pengguna telah mendapatkan 

e-SKUM untuk melakukan pembayaran, selanjutnya user 

memilih tombol “lanjut pembayaran”
65

.  

2. Pengguna Insidentil (Non Advokat) 

 Dalam perkembangannya e-court, aplikasi ini tidak hanya 

digunakan oleh pengguna terdaftar (Advokat) saja tetapi juga pengguna 

insidentil (pengguna non Advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari 

perseorangan, pemerintah, dan badan hukum. Pada dasarnya pengguna 

ini merupakan termasuk pengguna e-court temporary, pengguna account 

untuk penggun insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik 

untuk satu kali dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa 

kembali mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus 

dilakukan aktivasi oleh Pengadilan. Kesemua  pengguna insidentil ini 

mempunya mekanisme kebutuhan yang berbeda-beda ketika melakukan 

pendaftaran, pendaftarannya tersebut dilakukan di Pengadilan 

setempat/tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi e-court.
66

 

  Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan 

adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-court. Setelah pengguna 

insidentil terdaftar di Pengadilan dan mendapatkan account untuk 

mengaksesnya maka user sudah bisa dinyatakan dapat melakukan 

pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran 
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perkara melalui e-court yang dilakukan pertama kali adalah membuka 

websitee-court Mahkamah Agung di https://ecourt.mahkamahagung.go.id 

dan menekan tombol login dan memasukkan user name dan password 

yang telah di dapat. 

a. Login 

login pada aplikasi e-court dapat dilakukan pada tombol login 

halaman pertama e-court. 

b. Dashboard  Pengguna Insidentil 

pada dashoboard e-court berisi tampilan yang lebih informatif dan 

merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna 

insidentil (non Advokat). Dalam dashboard tersebut terdapat sebuah 

beberapa kolom yang berisi informasi yang mengenai keadaan data 

perkara yang telah didaftarkan oleh  pengguna terdaftar melalui e-

court, di antaranya informasi, info perkara gugatan, info perkara 

bantahan, info gugatan sederhana, dan info perkara pendaftaran 

permohonan. Dari kesemua itu memiliki info semua masing-masing 

yaitu perkara yang berkasil mendapatkan nomor, pendaftaran sudah 

dibayar, pendaftaran belum dibayar, dan total dari keseluruhan perkara 

sehingga bisa dijadikan pengingat untuk pengguna terdaftar tentang 

perkara yang telah didaftarkan.
67

 

1) Pendaftaran Perkara 
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Setelah pengguna insidentil (non Advokat) melakukan login, 

maka berikutnya  adalah pendaftaran perkara. Tahapan 

pendaftaran perkara melaui e-court adalah sebagai berikut: 

   Tahap pendaftaran perkara melalui e-court sebagai berikut: 

a) Memilih Pengadilan 

Pengguna insidentil (non Advokat) memilih menu dari 

pendaftaran perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan 

jenis perkara, yaitu gugatan online, bantahan online, gugatan 

sederhana, dan permohonan online. Apabila non Advokat 

sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan, maka 

selanjutnya tambah gugatan. 

Pengguna insidentil dapat beracara dapat beracara di 

Pengadilan yang telah membuka layanan e-court dalam hal ini 

Pengadilan yang membukalayanan e-court tidak serempak di 

Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh 

Dirjen masing-masing. 

b) Mendapat Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara) 

Pada tahap awal, setelah memilih Pengadilan pengguna 

terdaftar akan mendapatkan nomer register online dan barcode 

akan tetapi bukan nomor perkara. 

c) Mengisi Data Pihak 

Mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam 

pendaftaran perkara dan dalampengisian data pihak ini akan 
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mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut 

tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten, 

dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya 

panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing 

wilayah Pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.
68

 

d) Upload Berkas Gugatan 

Tahapan berikutnya adalah melengapi dokumen gugatan yang 

harus di upload pada tahapan upload berkas. Berkas gugatan 

dan persetujuan prinsipel di upload dalam tahapan upload 

berkas gugatan. 

e) Elektronik SKUM (e-SKUM) 

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen 

pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran biaya panjar 

biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM (e-SKUM) yang 

digenerate otomatis oleh sistem dengan komponen biaya 

panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. 

Ketika pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk 

melakukan pembayaran, selanjutnya user memilih tombol 

“lanjut pembayaran”
69

 

b. Pembayaran Panjar Perkara Secara Elektronik (E-Payment)  

 Tahapan pembayaran panjar biaya dalam pendaftaran perkara, 

pengguna yang telah terdaftar akan langsung mendapatkan e-SKUM 
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secara otomatis. Adapun perhitungaan biaya panjar biaya sudah dihitung 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan elektronik SKUM beserta 

nomor pembayaran (virtual account) sebagai rekening virtual untuk 

pembayaran biaya panjar perkara. 

 Ketika user sudah mendapatkan nomor virtual account dari perkara 

yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk ke 

dalam e-mail yang didaftarkan sebelumnya. E-mail Pemberitahuan 

bahwa status pendaftaran, dan e-mail tagihan dan besaran biaya panjar 

yang harus dibayarkan. 

 Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran 

akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai 

berikutnya adalah pengguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi 

yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. 

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di saat 

pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan 

akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan 

perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan 

aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan, sehingga akan 

otomatis mendapatkan nomor perkara dan melalui SIPP akan otomatis 

mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-court dan 

SIPP. Dengan mendapatkan nomor perkara tahapan pendaftaran perkara 

online telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. 

Pendaftaran berhasil ini juga akan mendapatkan e-mail pemberitahuan, 
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sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada pengguna 

terdaftar.
70

 

c. Pemanggilan Sidang Secara Elektronik (E-Summon)  

 Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan 

yang telah didaftarkan dengan menggunakan e-court, maka pemanggilan 

kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yaitu dengan 

mengirim e-mail balasan kepada pihak pengguna berdasarkan alamat 

domisili elektronik. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan 

pertama dilakukan dengan manual dan pada saat pemanggilan 

selanjutnya pihak tergugat akan dimintai persetujuan apakah 

pemanggilan berikutnya dilakukan secara elektronik atau manual. Setelah 

pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari 

yang telah didaftarkan tersebut, maka akan mendapat sebuah panggilan 

persidangan yang dikirim oleh pihak Pengadilan tempat pendaftaran 

perkara.
71

 

4. Persidangan Elektronik 

  Setelah pengguna mendapatkan panggilan eletronik selanjutnya dilakukan 

persidangn elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat 

telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan 

prinsipiel maka para pihak bisa melakukan sesuai dengan e-summons yang 

telah dikirim. 

                                                             
70

 Muh. Ridha Hakim, Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan 

yang Modern, 27. 
71

 Ibid., 29. 



62 
 

 
 

 Tahap persidangan online di dalamnya ada beberapa kegiatan yang bisa 

dilakukan di antaranya, pengiriman dokumen jawaban, replik, duplik, 

kesimpulan, dan putusan atau penetapan. Putusan disampaikan dalam bentuk 

elektronik yang bisa diketahui Pengadilan dan para pihak. Kedua belah pihak 

antara penggugat dan tergugat atau pemohon, menyetujui adanya persidangan 

elektronik. 

 Pada e-litigasi ini acara persidangan secara elektronik oleh para pihak 

dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Untuk jadwal 

persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di SIPP. Dokumen 

dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. 

Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua 

dokumen yang di uploud para pihak dilakukan oleh Majelis Hakim/Hakim, 

kedua belah pihak tidak dapat melihat atau men download dokumen yang 

dikirim oleh pihak lawan. 

a. Pemanggilan Secara Elektronik 

 Pemangilan atau pemberitahuan yang di lakasanakan secara elektronik 

adalah panggilan yang sah, sselama pemberitahuan atau pemberitahuan 

ditujukan kepada alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang 

waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Petugas yang mengupload 

panggilan atau pemberitahuan ke aplikasi e-court adalah Jurusita/Jurusita 

Pengganti yang ditunjuk oleh panitera dikirim ke domisisli elektronik para 

pihak yang dipanggil. Jika domosili pihak yang dipanggil berada di luar 

wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama yang akan melakukan 
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panggilan. Jika domisisi pihak yang dipanggil itu ditembuskan kepada 

Pengadilan Agama di tempat tinggal para pihak yang dipanggil atau yang 

diberitahukan. 

b.  Persidangan Untuk Tahapan Upaya Damai. 

 Sidang pertama menggunakan e-litigasi, Ketua Majelis Hakim dan Panitera 

Pengganti, membuka aplikasi SIPP dan aplikasi e-court didalam ruang 

sidang Pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. 

Pada sidang pertama yang dihadiri oleh pihak penggugat/pemohon yang 

dipanggil secara elektronik dan pihak tergugat yang dipanggil secara 

manual, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang 

berperkara. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak 

berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh 

proses mediasi sebagai mana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

prosedur mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi berhasil ada dua 

kemungkinan pada sidang berikutnya apakah di cabut atau diputus. Dengan 

adanya akta banding (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan 

kedua nantinya agenda (melaporkan berhasil). 

c. Persidangan Untuk Tahapan Jawab Menjawab Secara Elektronik 

  Persidangan berikutnya sesuai e-court kalender adalah menerima jawaban, 

selanjutnya replik, berikutnya duplik. Tiga kali persidangan berturut-turut 

tidak perlu dihadiri para pihak. Majelis Hakim metetapkan sidang dan 

dicatat oleh panitera pengganti dengan dibuatkan berita acara dengan tidak 

dihadiri oleh para pihak. 
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    Para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen 

jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Dokumen yang disampaikan harus dalam bentuk format Pdf atau rtf/doc 

(dianjurkan yang bisa diedit untuk bisa dimasukkan dalam putusan). Para 

pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik yang sesuai agenda 

persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, 

dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang 

sah menurut  hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya.
72

 

d. Persidangan Untuk Tahapan Pembuktian Secara Elektronik 

 Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan 

hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen  bukti 

surat yang sudah bermaterai cukup ke dalam e-court. Asli dan bukti tersebut 

diperiksa dimuka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh ketua 

majelis melalui SIPP. Hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian para 

pihak yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat 

menghadiri persidangan untuk menunjukkan, bukti asli yang dicocokkan 

dengan bukti surat yang telah di upload ke dalam e-court. Pemeriksaan 

bukti surat atau saksi ahli, selain dilaksanakan diruang sidang dihadiri oleh 

para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadirkan, dapat pula 

dilaksanakan secara elektronik. Cara nya yaitu dengan dilakukan dengan 

jarak jauh dengan menggunakan infrastruktur Pengadilan Agama,  semacam 
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telekonfrence dengan live streming atau menggunakan alat seperti commad 

center. 

   Jika bagian ahir pembuktian diperlukan adanya sidang pemeriksaan 

setempat, maka sidang pemeriksaan setempat dapat dihadiri oleh para pihak. 

Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran biaya untuk sidang pemeriksaan 

ditempat dilakukan pada saat sidang pembuktian yang dihadiri oleh para 

pihak. 

1) Persidangan Untuk Tahap Kesimpulan 

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik 

melaui e-court. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti 

dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumentasi 

melalui menu yang tersedia pada e-court. Dokumen kesimpulan akan 

terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan 

menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan. 

2) Persidangan Untuk Tahapan Pembacaan Putusan Secara Elektronik 

Putusan atau penetetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis 

Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk 

umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi e-court 

pada jaringan internet publik. Pembacaan putusan atau penetapan 

tersebut dapat dihadiri oleh para pihak yang dapat juga tidak dihadiri 

oleh para pihak. Dengan di uplodnya putusan atau penetapan tersebut 

secara eletronik kepada para pihak melalui e-court dalam format Pdf, 
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maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap 

telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum. 

Penggadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik 

dalam bentuk cetak mupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau 

penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan melalui 

elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam 

dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik Panitera 

sesuai denagn ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai 

informasi dan transaksi elektronik.
73

 

3)  Upaya Hukum Secara Elektronik 

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat 

mengajukan upaya hukum secara elekronik. Upaya hukum diajukan 

dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang di 

lakukan secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya 

hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan 

memori Banding/Kasasi/PK, penyerahan kontra memori 

Banding/Kasasi/PK, serta pemberitahuan putusan Banding/Kasasi/PK, 

paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putuan dijatuhkan secara 

elektronik.
74
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5. Asas-Asas Peradilan Agama 

a. Pengertian Asas 

Inti hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian di 

formulasikan menjadi perangkat peraturan Perundang-Undangan. 

Demikian pula, Peradilan Agama, terutama pada saat beracara di 

Pengadilan Agama, asas-asas sebagaimana yang termaktub dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus 

diperhatikan. Adapun asas yang berlaku di Pengadilan Agama hampir 

sama dengan asas-asas yang berlaku di Pengadilan Umum. 

 Asas adalah pijakan dalam merumuskan pembentukan, penerapan, 

dan pembaharuan dalam peradilan agama. Asas-asas dalam Peradilan 

Agama memiliki fundamental yang kuat dalam berjalannya proses 

Peradilan Agama. Hal ini karena dengan adanya dengan asas-asas 

Peradilan Agama, proses acara Peradilan Agama berjalan dengan baik 

dan lancar sesuai dengan pedoman dan dari asas-asas tersbut. 

 Dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 terdapat asas-asas umum 

Peradilan Agama hanya untuk membedakan dengan asas-asas khusus 

yang melekat pada suatu masalah tertentu. Asas umum Peradilan Agama 

adalah asas hukum tertentu dalam bidang hukum acara yang secara husus 

dimiliki oleh Pengadilan Agama. 

 Asas-asas tersebut menjadi pedoman umum dalam melaksanakan 

penerapan semangat Undang-Undang dan rumusan Pasal-Pasal tersebut. 

Dengan demikian, pendekatan interpretasi, penerapan, dan pelaksanaanya 
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tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat 

yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas-asas tersebut.
75

 

b. Asas Personalitas KeIslaman  

  Asas personalitas keIslaman diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 7 

Tahun 1989 yang berbunyi Perdilan Agama merupakan salah satu 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perkara perdata tertentu. Dalam penjelasan umum angka 2 

alenia ketiga UU Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa Pengadilan 

Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang 

beragama Islam. 

  Asas personalitas keIslaman yang melekat pada Peradilan Agama, 

yaitu sebgai berikut. 

1) Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama harus 

pemeluk agama Islam. 

2) Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara 

di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, 

sedekah, dan ekonomi syariah. 

3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut 

berdasarkan hukum Islam dan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. 

   Dengan demikian, asas personalitas keIslaman berpatokan pada 

saat terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan 
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keIslaman seseorang didasarkan pada faktor formal tanpa 

mempersoalkan kualitas keIslaman yang bersangkutan. Asas 

personalitas keIslaman seseorang dapat ditemukan dari KTP, sensus 

kependudukan, dan surat keterangan lain. 

c. Asas  Kebebasan /Kemerdekaan 

 Dalam Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa 

kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk  

menyelengarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. 

  Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan asas yang 

paling sentral dalam dalam kehidupan Peradilan karena asas ini merujuk 

dan bersumber pada UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada 

Pasal 24 UUD 1945 dan jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2004 ini menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini 

mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas 

dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari 

paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra 

yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan Undang-Undang. 

 Jika melihat teks dari isi pasal tersebut secara filosofis, dapat 

diambil beberapa kesimpulan mengenai asas kebebasan atau 

kemerdekaan tersebut, yaitu: 
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1) Kekuasaan Kehakiman (judical power) atau kekuasaan yudikatif 

merupakan alat kekuasaan negara. 

2) Tujuan memberikan kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dalam 

menyelenggarakan fungsi Peradilan adalah hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan dan benar-benar dapat 

dilaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan 

hukum.
76

 

  Makna adanya kebebasan atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman 

dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah 

sebagai berikut. 

a) Bebas dari campur tangan pihak lain ataupun kekuasaan negara yang 

lain. Bebas di sini dalam arti murni berdiri sendiri, tidak berada di 

bawah pengaruh dan kendali badan Eksekutif, Legislatif, atau badan 

kekuasaan lainnya. 

b) Bebas dari paksaan, arahan, atau rekomendasi yang datang dari 

pihak ekstra yudisial. Ini berarti Hakim tidak boleh dipaksa, 

diarahkan, atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan 

Peradilan. 

c) Kebebasan melaksanakan wewenang Peradilan mengandung arti 

bahwa sifat kebebebasan hukum tidak mutlak, tetapi terbatas pada 

beberapa hal yaitu: 

                                                             
76 H. Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama,  149. 



71 
 

 
 

(1) Menerapkan hukum yang bersumber dari Perundang-undangan 

yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang 

diperiksa. 

(2) Menafsirkan hukum ynang tepat melalui metode penafsiran 

yang dibenarkan. 

(3) Bebas mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-

asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, hukum adat, 

yurisprudensi dan melakukan pendekatan realisme, yaitu 

mencari dan menemukan hukum yang terdapat dalam nilai 

ekonomi, kesusilaan, kepatuhan, agama, dan kelaziman. 

  Dengan demikian, kebebasan Hakim dalam mencari dan 

menentukan hukum terkait erat dengan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) UU 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 16 Ayat (1) 

dan Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. 

Dalam Pasal tersebut disebutkan Pengadilan atau Pengadilan tidak 

boleh menolak perkara dengan alasan apapun atau dengan dalih bahwa 

tidak ada hukum yang mengaturnya ataupun tidak jelas aturannya. 

Dengan kata lain, Hakim wajib menerima dan mengadili semua perkara 

yang masuk ke Pengadilan.
77

 

  d. Asas Wajib Mendamaikan (Asas Ishlah) 

 Ajaran Islam selalu menyuruh untuk menyelesaikan setiap        

perselisihan dengan melalui pendekatan “ishlah” atau damai. Oleh 
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karena itu, tepat bagi para Hakim Peradilan Agama untuk menjalankan 

fungsi “mendamaikan” sebab dalam keadaan bagaimanapun adilnya 

suatu putusan, lebih indah dan lebih adil jika hasil putusan itu berupa 

perdamaian antara para pihak yang sedang berselisih dalam perkara 

tertentu. 

 Penyelesaian terbaik suatu permasalahan adalah dengan jalan 

damai yang dilaksanakan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu. 

Demikian pula, dalam Islam mengutamakan jalan perdamaian dalam 

menyelesaikan permasalahan sebelum perkara tersebut diselesaikan di 

Pengadilan. Jika diputuskan dalam putusan Pengadilan, ada 

kemungkinan timbul dendam bagi pihak yang dikalahkan, sedangkan 

jika dilakukan dalam upaya damai atau ishlah, kemungkinan timbulnya 

dendam sangat kecil karena sudah ada pemaafan dalam proses damai 

yang dilakukan. Dengan demikian, sebelum menyelesaikan suatu 

masalah atau perkara tersebut dengan keputusan Pengadilan, Hakim 

wajib mendamaikan terlebih dahulu. Jika hal ini dilakukan, keputusan 

yang dilakukan Hakim batal demi hukum, 

 Perdamain atau ishlah dengan kesadaran diri sendiri antara pihak 

yang berperkara, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dengan demikian, 

dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang 

berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan. 

Kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan 



73 
 

 
 

mereka dan mereka dapat kembali rukun dalam persaudaraan dan tidak 

dibebani dendam yang berkepanjangan.
78

 

e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum 

   Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dengan jelas dalam 

pasal 59 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dalam UU 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 Ayat (3) 

dan (4) UU Nomor 4 Tahun 2004 sidang dilakukan dengan terbuka, 

kecuali ditetukan lain dalam Undang-undang. Demikian pula, dalam 

ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, bahwa 

sidang pemeriksaan perkara perdata harus dilaksanakan dalam sidang 

terbuka untuk umum. 

Pada dasarnya sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama 

adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain 

atau jika Hakim, dengan berdasarkan alasan penting yang dicatat dalam 

berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara  

keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. 

Ketentuan persidangan terbuka untuk umum dilakukan kecualikan 

dalam perkara perceraian, yaitu berkenaan dengan pemeriksaan 

permohonan cerai talak atau cerai gugat sesuai yang di atur dalam Pasal 

80 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 33 dan 21 PP Nomor 9 

Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian 

dilakukan dalam sidang tertutup. 
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  Tujuan asas terbuka untuk umum adalah menghindarinya terjadi 

penyimpangan proses pemeriksaan, seperti berat sebelah ataupun 

Hakim bertindak sewenang-wenang dan menyimpang. Selain itu, 

pemeriksaan terbuka ini juga dapat berdampak sebagai edukasi dan 

prepensi yang artinya bahwa pemerikaan terbuka dapat menjadi 

pelajaran yang berguna tentang cara bersikap dan bertingkah laku 

sehingga masyarakat dapat mengambil contoh dan teladan yang baik 

dan tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk.
79

 

f. Asas  Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan  

  Asas sederhana, cepat dan biaya ringan tertuang dalam ketentuan 

57 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 

4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang dasarnya berasal 

dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970. Makna 

yang lebih luas dalam ayat tersebut dicantumkan dalam penjelasan 

umum dan penjelasan Pasal 4 Ayat (2), sedangkan makna dan tujuan 

dari adanya asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang 

diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 yang berlaku sepenuhnya 

dalam undang-undang tersebut.  

 Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan memiliki makna 

dan tujuan yang bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan 

biaya ringan dalam persidangan dan bukan pula untuk bertujuan 

menyuruh Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara 
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perceraian dalam waktu singkat seperti satu atau dua jam saja. Akan 

tetapi, tujuan dan cita-cita dari adanya asas Peradilan sederhan, cepat, 

dan biaya ringan adalah memeriksa yang relatif dan memakan waktu 

yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan 

hukum acara itu tersendiri. Apabila Hakim sengaja mengulur-ngulur 

waktu dengan alasan yang tidak rasional, Hakim tersebut dianggap 

tidak bermoral dan tidak profesional serta telah melanggar asas 

Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

   Tujuan asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah 

proses pemeriksaan di Pengadilan relatif tidak memakan waktu yang 

lama bertahun-tahun sesui dengan kesederhanaan dari hukum acara 

Peradilan Agama. Dengan demikian, Hakim tidak mempersulit proses 

persidangan yang berbelit-belit dan proses jadwal persidangan yang 

ditunda-tunda.
80

 

 g. Asas Equality  

 Asas equality, artinya persamaan hak dan kedudukan di depan hukum 

sehingga tidak ada diskriminasi, yakni membedakan hak dan 

kedudukan orang di depan sidang Pengadilan. Hakim tidak boleh 

membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, 

agama, suku, jenis kelamin, dan budaya.  

 Asas equality dalam Peradilan Agama diatur dalam Pasal 5 Ayat 

(1) UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 Ayat (1) UU Nomor 7 
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Tahun 1989 yang mennyebutkan, Peradilan mengadili menurut hukum 

dengan tidak membeda-bedakan. 

Dengan berdasarkan Pasal tersebut, setiap orang yang berperkara 

di muka sidang Pengadilan memiliki hak dan kedudukan yang sama 

sehinnga tidak ada perbedaan yang bersifat “dikriminatif”, baik dalam 

diskriminasi normatif maupun diskriminasi kategoris. Patokan yang 

bersifat fundamental dalam upaya menerapkan asas “equality”pada 

setiap penyelesaian perkara di persidangan di Pengadilan Agama 

adalah:  

1) Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan 

pengadilan atau equal before the law. 

2) Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau equal protection on 

the law. 

3) Mendapat hak perlakuan yang sama dibawah hukum atau equal 

justice under the law. 

  Ketiga hak tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di 

pisahkan dan penerapannya tidak dapat dipisahkan secara sendiri-

sendiri, tetapi diimpelementasikan dan diterapkan secara serentak dan 

bersama-sama. Dengan kata lain, ketiganya merupakan rangkaian 

yang bersifat fundamental yang harus diterapkan secara utuh dalam 

satu-kesatuan yang tidak bisa di pisahkan. 
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h. Asas Aktif Membantu dan Memberi Bantuan pada Pencari Keadilan 

 Asas aktif membantu dan memberi bantuan ini terlepas dari 

perkembangan praktik yang cenderung mengarah pada proses 

pemeriksaan dengan  surat atau tertulis, yang dalam hukum acara 

perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang 

berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama 

sebagaimana tertuang pada Pasal 54 UU Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama. 

  Asas ini tercantum dalam Pasal 58 Ayat (2) UU Nomor 7 

Tahun 1989 dan Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang 

menyebutkan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 

Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

  Berdasarkan Pasal tersebut, Hakim tidak hanya berfungsi 

sebagai pemimpin jalannya persidangan yang memberi serta 

menentukan hukum kepada para pihak yang sedang berperkara 

secara objektif dan menjujung rasa keadilan juga dalam berusaha 

sekeras mungkin untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan 

bagi tercapanya Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
81
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6. Perkara Kewenangan Pengadilan Agama 

a. Perkawinan 

 Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-undang No. 7 Tahun 

1974. Undang-undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan 

perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat 

kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada 

perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan UUD 1945. Hak 

yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada Pasal 5 Ayat 

(1) Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang 

hak dasar untuk membentuk sesuatu ikatan perkawinan. Rumusan dari 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 adalah perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha-Esa. Pengertian tersebut 

merupakan pengertian perkawinan sebagaimana dimaksut dalam 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai 

makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia 

yang hidup bermasyarakat.
82

 

 Yang dimaksut dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU 

No. 1 Tahun 1974, ialah: 

1) Izin beristri lebih dari seorang. 
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2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 

tahun. 

3) Dispensasi kawin. 

4) Pencegahan perkawinan. 

5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. 

6) Pembatalan perkawinan. 

7) Gugatan atas kelalaian perkawinan atas kewajiban suami atau isteri. 

8) Perceraian karena talak. 

9) Gugatan perceraian. 

10) Penyelesaian harta bersama. 

11) Mengenai penguasaan anak-anak. 

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila 

mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 

memenuhinya. 

13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajuban bagi bekas 

isteri. 

14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak. 

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. 

16) Pencabutan kekuasaan wali. 

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilandalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut. 
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18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 

umur 18 Yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada 

penunjukan wali oleh orang tuanya. 

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah 

menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah 

kekuasaannya. 

b. Waqaf 

  Wakaf adalah suatu ibadah dengan cara menjadikan suatu benda 

miliknya, yang kekal zatnya, menjadi tetap untuk selamanya, dimbil 

manfaatnya demi kepentingan kebaikan umat manusia. Benda wakaf 

mendapat kedudukan yang tetap tidak boleh dijual belikan atau 

digadaikan atau diwariskan atau dihibahkan dan lain sebagainya, untuk 

selama-lamanya. 

  Benda wakaf  boleh benda bergerak, boleh benda tetap, asal saja 

zat benda itu tetap atau tahan lama, maksutnya bukan barang segera habis 

bila dipakai atau bila diambil manfaatnya.
83

 

c. Waris  

  Munculnya kata waris atau kewarisan menurut Islam, barulah 

adanya setelah seseorang meninggal, harta peninggalan, adalah harta 

yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi 

milik pewaris maupun hak-hak pewaris. 
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  Harta warisan adalah harta bawaan dan harta bersama setelah 

dipergunakan untuk keperluanpewaris selama sakit hingga meninggalnya 

(pewaris) dan biaya proses penyelenggaraan  jenazah, bersih dari utang 

dan wasiat atau pemberian untuk keluarga/kerabat. 

d. Wasiat  

 Wasiat merupakan suatu ucapan atau pesan seseorang atau 

lembaga kepada orang lain atau lembaga lain yang akan ditunaikan 

setelah pewasiat meninggal dunia.  

Wasiat pada dasarnya hukumnya boleh, tetapi dapat diperhatikan 

bahwa masalah wasiat juga masalah warisan, sehingga patut di 

perhatikan kondisi atau status sosial para ahli waris. 

e. Hibah  

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah perbuaan sukarela 

seseorang tentang pemberian suatu benda tanpa imbalan dari seseorang 

kepada seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
84

 

f. Zakat 

  

  Dari segi bahasa, kata zakat di ambil dari bahasa Arab zaka yang 

berari baik, suci, tumbuh dan berkembang. Dinamakan demikian karena 

zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa 

yang didapatkan. Sedangkan secara istilah zakat ialah pengelolaan 

mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib 
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membayarnya, yang dinamakan sebagai muzakki. Yang selanjutnya 

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau mustahiq. 

  Kewajiban dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum 

yang salah satunya di ambil dari QS. Al-Baqarah: 110 

 
ْ
ِكيُميا

َ
ٰيةَ ٱَوأ

َ
ل   لصَّ

ْ
ٰيةَۚ ٱ َوَءاُثيا

َ
  َوَما لزَّك

ْ
ُميا م ُثَلد ِ

ُ
نُفِسك

َ
نۡ ِلأ ُدوهُ  َخيۡد   م ِ جِ

َ
 ّلِلَِّۗٱ ِعندَ  ت

َ ٱ ِإنَّ  يَن  ِبَما ّلِلَّ
ُ
 ١١٠  َبِصيدٞ َثعَۡمل

 

 ”Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala 

kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya 

(pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 110) 

 

 Zakat memiliki banyak hikmah yang dapat menghubungkan 

seseorangdengan masyarakat sekitar, bahkan kepada Allah, diantaranya:  

1) Menolong, membangun, dan membina kaum dhuafa dalam 

memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. 

2) Menghindarkan kaum dhuafa dari prangsangka iri hati, dengki, 

dan benci dari orang-orang yang berkecukupan dan mewah yang 

ada disekitarnya. 

3) Dapat menyatukan, menyamaratakan umat dengan memunculkan 

adanya rasa tanggung jawab dalam membantu saudara-

saudaranya yang membutuhkan uluran tangan. 

4) Dapat membersihkan diri dari dosa dengan berakhlak mulia 

seperti sifat murah hati, kemanusian, serta menghilangkan sifat 

kikir dan serakah Mewujudkan tatanan masyarakat yang rukun, 

damai, harmonis, dan sejahtera hingga terciptalah sebuah 
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masyarakat madani yang teladan yang baldatun tayyibatun wa 

rabbun gafur. 

Sedangkan rukun zakat ada tiga; pertama, proses pengeluaran hak 

milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, 

penyerahan harta tersebut dari muzakki kepada orang yang bertugas atau 

orang yang mengurusi zakat (Amil). Terahir, penyerahan amil zakat 

kepada yang berhak menerima zakat (Mustahiq) sebagai milik. 

g. Infaq 

 Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk sedekah sunnah yang 

sesuai dengan kemampuan, yakni infaq dan sedekah. Kata infaq 

merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab anfaqa-yunfiqu yang 

artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infaq dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan 

sebagainya untuk suatu kebaikan. Salah satu ayat yang memerintahkan 

berinfaq ialah dalam QS. Al-Baqarah; 267 

يَُّىا 
َ
أ ِذيَن ٱَيٰٓ

َّ
  ل

ْ
  َءاَمُنيٓٗا

ْ
نِفُليا

َ
ِت  ِمن أ َبٰ ِ

َسبُۡجمۡ َما َظي 
َ
آٗ  ك   َوِمَِّ

َ
َن أ م م ِ

ُ
ك
َ
رِۡض  ٱخَۡرجَۡنا ل

َ
 لۡأ

ا
َ
  َول

ْ
ُميا ِبيَح ٱ َثَيمَّ سُۡجم ُثنِفُليَن  ِمنۡهُ  لۡخَ

َ
 ِفيِهۚ وَ ِب  َول

ْ
ن ُثغِۡمُضيا

َ
آٗ أ

َّ
 ٱ   َاِخِذيِه ِإل

ْ
ُميٓٗا

َ
 عۡل

نَّ 
َ
َ ٱ أ  ٢٦٧  َحِميد   َغِني   ّلِلَّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 

keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 
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dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah 

bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”( QS. Al-Baqarah; 267). 

 

 

  Dari ayat tersebut, diketahui infaq hanya berkaitan dengan atau 

hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infaq 

ada berbagai macam; ada yang wajib seperti zakat dan nadzar, ada pula 

infaq sunnah, dan infaq mubah bahkan ada juga infaq yang haram. 

Dari sinilah diketahui bahwa infaq merupakan amal sosial sukarela 

yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada 

pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia 

keluarkan. Hal ini berbeda dengan zakat yang jenis dan kadarnya 

ditentukan syara. Jadi sifat infaq itu lebih umum dari pada zakat.  

h. Sedekah 

Sedekah berasal dari kata shadaqah yang artinya benar. Artinya 

orang yang bershadaqah merupakan wujut dari bentuk kebenaran dan 

kejujurannya akan imamnya kepada Allah. Hanya saja sedekah 

mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang 

bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non materi.  

Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan 

menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati ikhlas dan 

karena Allah.
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  Ekonomi syariah atau disebut juga sebagai ekonomi Islam, yaitu 

ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi syariah 

adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksankan berdasarkan 

prinsip syariah yang meliputi, misalnya bank syariah, keuangan mikro 

syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi 

syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, 

pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan 

syariah, dan bisnis syariah. Dengan demikian, jelas bahwa ekonomi 

syariah berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya berdasarkan 

nilai-nilai sekuler terlepas yang dari agama yang dalam kegiatan 

transaksi ekonominya sesuai dengan hukum agama Islam/syariah. 

  Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 3 bidang ekonomi 

syariah mencakup: 

1) Bank Syariah. 

2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah. 

3) Asuransi Syariah. 

4) Reasuransi Syariah. 

5) Reksadana Syariah dan surat berharga berjangka menengah. 

6) Obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah 

syariah. 

7) Sekuritas syariah. 

8) Pembiayaan syariah. 

9) Pegadaian syariah. 
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10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah. 

11) Bisnis syariah. 

  Sekalipun jenis dan bentuk ekonomi syariah disebutkan dalam 

penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 huruf (i), hanya menyebutkan 

11 jenis saja, kesebelas jenis kegiatan usaha yang disebutkan bukan 

dalam arti limitatif, melainkan sebagai contoh saja. Hal tersebut karena 

masih terdapat bentuk lain dari ekonomi syariah yang tidak dapat atau 

belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syariah 

tersebut.
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