
KOMPETENSI HAKIM PERADILAN AGAMA 

DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA 

EKONOMI SYARIAH 
 (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang) 

Skripsi 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari‟ah 

Oleh : 

M.Adi Santoso

NPM. 1121030070 

Jurusan  : Mu‟amalah 

FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1436/2016 M 



 

ABSTRAK 

 

Pasca 3 Tahun 2006 yang telah di revisi oleh Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah 

membawa perubahan signifikan dan eksistensi peradilan agama 

di Indonesia. Perubahan mendasar adalah penambahan 

kewewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Ilmu 

ekonomi syariah berhubunganewnang erat dengan disipliner 

ilmu ekonomi, Oleh karena aparatur pengadilan agama baik 

jurusita, panitera maupun hakim harus menguasai tentang ilmu 

ekonomi pada umumnya dan ilmu ekonomi syariah khususnya, 

di samping juga harus menguasai hukum acaranya. Berkaitan 

dengan perubahan kewenangan Peradilan Agama pasca 

diundangkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus memiliki 

majelis hakim khusus ekonomi syariah, dimana Hakim yang 

menjadi majelis Hakim khusus ekonomi syariah, hendaknya 

telah mengikuti pelatihan tentang ekonomi syariah dan telah 

bersertifikasi, mempunyai pengetahuan mengenai sumber 

hukum materil dan sumber hukum formil sebagai sumber 

hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

apa kompetensi Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah? Dan apa upaya Peradilan Agama 

dalam peningkatan kualitas Hakim dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah? 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 



 

Untuk mengetahui standar kompetensi hakim Peradilan Agama 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan Untuk 

menganalisis upaya pengadilan agama dalam peningkatan 

kualitas Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif dengan 

menggunakan metode survei yaitu mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang ilmiah (bukan buatan), misalnya dengan 

mendengarkan kuesioner, tes, wawanca terstruktur dan 

sebagianya. Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam 

penelitian normatif yakni suatu penelitian yang menggambarkan 

dan menjelaskan suatu fenomena dengan sejelas-jelasnya. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut telah diperoleh 

kesimpulan bahwa Mahkamah Agung telah mempersiapkan 

Hakim maupun aparatur diseluruh Pengadilan Agama Indonesia 

termasuk di Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang untuk 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dengan cara 

memberikan pelatihan khusus kepada Hakim serta aparaturnya 

tentang ekonomi syariah dan membentuk majelis Hakim khusus 

ekonomi syariah untuk menunjang kinerja Hakim. Pelatihan dan 

pembekalan mengenai materi ekonomi syariah tersebut 

diberikan secara bertahap dan berkelanjutan, guna merespons 

perubahan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta 

untuk memastikan Hakim dan segenap aparatur Peradilan 

Agama dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai 

dengan Tugas pokoknya masing-masing. 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                      

                   

      

 

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran  yang  sebaik 

baiknya  kepadamu.  sesungguhnya  Allah maha 

mendengar lagi maha melihat”. (QS. An-Nisa:58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul 

Guna memperjelas persepsi pokok bahasan, maka 

perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang 

terkandung di dalamnya.Judul karya ilmiah ini 

adalah“KOMPETENSI HAKIM PERADILAN 

AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA 

EKONOMI SYARIAH”. (Studi Kasus Pada Pengadilan 

Agama Kelas I Tanjung Karang Bandar Lampung). Judul 

tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut: 

1. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan seseorang 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam 

pengadilan; petugas negara; orang 

pandai,budiman,ahli,bijaksana
1
 

3. Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama 

islam mengenai perkara tertentu
2
 

4. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan 

pendapat antara dua pihakatau lebih yang beselisih.
3
 

5. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan 

usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan 

hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 

bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip 

syariah
4
. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau 

                                                             
1
 Sudarsono,kamus hukum,cetakan ke-5,asdi mahasatya,jakarta 

februari 2007, hlm.156. 
2
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang  peradilan agama. 

3
Sudarsono,Op.cit,hlm.433.  

4
 Ekslusive www.badilag.net | kompilasi hukum ekonomi syari’ah, 

diunduh pada tanggal 25 Juli 2016 



 

kegiatan usaha yang dilakasanakan menurut prinsip 

syariah
5
 

Berdasarkan penegasan kalimat yang terdapat dalam 

judul, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa yang 

dimaksud dengan “KOMPETENSI HAKIM PERADILAN 

AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA 

EKONOMI SYARIAH”.(Studi Kasus Pada Pengadilan 

Agama Kelas I Tanjung Karang Bandar Lampung), adalah 

kecakapan yang harus dimiliki oleh Hakim Pengadilan 

Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk 

membahas masalah ini dalam bentuk skripsi adalah 

sebagai berikut: 

1. Kajian tentang kompetensi Hakim Pengadilan Agama 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. perlu 

dibahas karena sesuai dengan kewenangan absolut 

Pengadilan Agama, demi terwujudnya profesionalitas 

hakim dan terwujudnya keadilan dalam masyarakat, 

khususnya umat muslim di Indonesia. 

2. Meninjau dan menganalisis kompetensi Hakim 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah. 

3. Kasus sengketa ekonomi syariah pernah ditangani oleh 

Pengadilan Kelas I Tanjung Karang. 

4. Objek kajian pembahasannya sesuai dengan 

kesyari‟ahan khususnya Jurusan Mu‟amalah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Peradilan Agama sebagai salah satu bentuk perasilan 

yang ada di Indonesia ini telah mengalami beberapa fase 

perubahan wewenang sejak masa pra kemerdekaan 

sampai saat ini, hal ini sejalan dengan falsafah hukum 

                                                             
5
Sinar grafika redaksi, amandemen undang-undang peradilan 

agama, cetakan ketiga, sinar grafika, jakarta, april 2008, hlm.32 



 

yang bersifat dinamis. Adagium “Al-Ahkaamu 

tataghoyyaru bitaghoyyuriz zamaani” hukum akan 

senantiasa berubah, seiring dengan berubahnya kondisi 

sosial pada zamannya. Hal tersebut menjadi sebuah 

keniscayaan, termasuk dalam lingkup Peradilan Agama. 

Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan 

signifikan eksistensi peradilan agama di Indonesia. 

Perubahan mendasar adalah penambahan kewewenangan 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana 

dalam ketentuan Pasal 49 huruf i berbunyi sebagai berikut: 

Pengadilan agama bertugas dan berwenang 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.
6
 

Sengketa ekonomi syariah telah menjadi 

kewenangan mutlak pengadilan agama sehingga memiliki 

tugas baru, sekaligus tantangan untuk menjawab keraguan 

publik yang muncul tentang kesiapan pengadilan agama 

untuk menyelesaikan sengketanya. 

Terminologi ekonomi syariah tidak dibatasi dengan 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah semata, 

melainkan juga bidang ekonomi syariah lainnya. Oleh 

karena perluasan kewenangan itu, menjadi tantangan 

tersendiri bagi aparatur peradilan agama, terutama 

hakimnya, karenanya dituntut untuk memahami segala 

perkara yang menjadi kompetensinya, dengan 

memperkaya pengetahuan hukum, dan dituntut lebih 

mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. 

Selama ini publik mengasumsikan pengetahuan 

hakim Peradilan agama lebih tertumpu di bidang sengketa 

                                                             
6
 Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  



 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang 

ditanganinya, ketimbang pengetahuan ekonomi syariah itu 

sendiri. Melihat hakim telah mengenyam berbagai latar 

belakang jenjang pendidikan dan kondisi gedung kantor 

Peradilan agama yang representatif, maka pengadilan 

agama tentu telah dan lebih siap mengadili perkara 

sengketa ekonomi syariah ketimbangan Peradilan dalam 

lingkungan peradilan umum. 

Bahkan saat ini pengadilan agama kian mantap dan 

berkibar setelah di diresmikannya putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme 

(choice of forum) pemilihan penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan 

umum. 

Dampak perluasan kewenangan ini juga membawa 

konsekuensi suatu tantangan tersendiri terutama bagi 

hakimnya. Pada akhirnya hakim dituntut memahami dan 

menguasai hukum ekonomi syariah dan segala perkara 

yang menjadi kompetensinya. Pengetahuan hakim tidak 

terlepas adagium “ius curia novit” hakim dianggap tahu 

seluruh hukum, dengan demikian hakim tidak dibenarkan 

menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa 

hukumnya tidak atau kurang jelas sehingga hakim bisa 

mengisi kekosongan hukum. Oleh karenanya hakim harus 

menggali hukum Islam yang sesuai dengan budaya bangsa 

Indonesia. Hal ini juga dapat diperhatikan bahwa 

pengembangan (menafsirkan) hukum Islam tidak terlerpas 

dari pemikiran dan budaya ahli hukum Islam dimana 

berada. 

Terlepas dari berbagai komentar miring yang 

berkembang, kewenangan baru untuk menangani sengketa 

di bidang ekonomi syariah merupakan tantangan yang 

harus dihadapi oleh hakim. Oleh karenanya diperlukan 

kerja keras dan sungguh-sungguh dengan meningkatkan 



 

pengetahuan dan keterampilan teknis bidang ekonomi 

syariah 

Oleh karena ekonomi syariah berhubungan erat 

dengan disipliner ilmu ekonomi, diharapkan aparatur 

pengadilan agama baik jurusita, panitera maupun hakim 

harus menguasai tentang ilmu ekonomi pada umumnya 

dan ilmu ekonomi syariah khususnya, di samping juga 

harus menguasai hukum acaranya. Asumsi itu sangat 

rasional, sebab ketika diimplementasikan undang-undang 

tersebut diharapkan jangan sampai ada aparaturnya 

(jurusita, panitera dan hakim) yang tidak mengetahui dan 

belum memahami ekonomi syariah dan prosedur 

penyelesaiannya, dan bahkan sangat ditekankan kepada 

para hakim yang secara langsung akan berhadapan dengan 

sengketa ekonomi syariah, sehingga hakim tidak ada lagi 

yang tidak faham dengan ilmu hukum ekonomi syariah 

Di samping menambah kewenangan dalam 

memutuskan sengketa ekonomi syariah, tentu juga 

bertambah wawasan pengetahuan aparatur peradilan 

agama itu sendiri dalam bidang ekonomi syariah. Oleh 

karena ekonomi syariah berhubungan erat dengan 

disipliner ilmu ekonomi, diharapkan aparatur pengadilan 

agama baik jurusita, panitera maupun hakim harus 

menguasai tentang ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu 

ekonomi syariah khususnya, di samping juga harus 

menguasai hukum acaranya. Asumsi itu sangat rasional, 

sebab ketika di aplikasikan undang-undang tersebut 

diharapkan jangan sampai ada aparaturnya (jurusita, 

panitera dan hakim) yang tidak mengetahui dan belum 

memahami ekonomi syariah dan prosedur 

penyelesaiannya, dan bahkan sangat ditekankan kepada 

para hakim yang secara langsung akan berhadapan dengan 

sengketa ekonomi syariah, sehingga hakim tidak ada lagi 

yang tidak faham dengan ilmu hukum ekonomi syariah. 



 

Pesatnya perkembangan bisnis berbasis pada 

ekonomi syariah yang sejalan dengan perluasan 

kewenangan pengadilan agama untuk menangani sengketa 

ekonomi syariah, tentu akan memberi konsekuensi 

tersendiri bagi pengadilan agama, sehingga harus memiliki 

hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani 

sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih 

responsif terhadap perkembangan managemen peradilan 

yang lebih modern. 

Bahkan seorang hakim pengadilan agama dalam hal 

kesiapan mengadili sengketa ekonomi syariah akan 

dihadapan dengan tantangan terbesar dalam menghadapi 

era turbulensi era yang penuh dengan gejolak, sehingga 

perlu dilakukan reformasi PIKR yaitu power, information, 

knowledge, reward 
7
. Power artikan dimana seorang 

hakim dalam menghadapi sengketa ekonomi syariah 

mampu mengambil keputusan sesuai ruang lingkup 

kewenangannya, dan information yang diperoleh hakim 

harus mengalir secara transparan dan horizontal sehingga 

putusanya membawa rasa keadilan tanpa harus dihambat 

sekat-sekat vertikal birokratis yang tidak perlu, sementara 

adanya knowledge seorang hakim dapat menafsirkan 

sendiri setiap perkara yang diterimanya melalui ijtihadnya 

jika belum ada ketentuan yang mengatur tentang perkara 

tersebut sehingga tidak boleh menolak dengan dalih 

hukum tidak mengaturnya, sedangkan reward bagi 

seorang hakim yang memutus perkaranya tentu akan 

mendapat nilai positif bagi pencari keadilan tentang 

kemampuan seorang hakim dalam menangani kasus 

sengketa ekonomi syariah dan yang terpenting mendapat 

nilai pahala dua jika benar dan nilai satu jika salah dalam 

mengambil sebuah keputusan. 
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Dengan berbagai macam variasi istilah ilmu hukum 

Islam dan beragamnya istilah-istilah dalam bentuk bahasa 

Arab dalam hukum ekonomi syariah tidaklah berlebihan 

hanya hakim pengadilan agamalah yang pantas menangani 

dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa harus 

menskreditkan hakim di luar pengadilan agama. 

Selain kesiapan aparaturnya yang mumpuni di 

bidangnya, tentu yang harus diperhatikan juga sarana dan 

prasarana pengadilan agama untuk penunjang 

penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, dengan 

harapan tidak ada keraguan dari pihak lain (publik) 

terutama masyarakat tentang kemampuan hakim 

menangani dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi 

syari‟ah. Dalam sebuah artikel yang berjudul “Standarisasi 

Kompetensi Hakim Dalam Penanganan Perkara Ekonomi 

Syari‟ah” Oleh : Ahmad Saprudin menyatakan bahwa 

“Badan Preradilan Agama senantiasa mendorong kalangan 

hakim untuk meningkatkan kualitas keilmuannya baik 

dengan melakukan pelatihan-pelatihan ataupun dengan 

memberikan izin dan kesempatan untuk melanjutkan 

kuliah ke jenjang yang lebih tinggi semisal jenjang S2 dan 

S3” .Bahkan salah satu hasil rapat koordinasi ketua PTA 

se-Indonesia belum lama ini melakukan program 

"doktorisasi".“Jika belum bergelar doktor, maka 

sebenarnya belum jadi sarjana” demikian pernyataan Dr. 

H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H (Ketua Muda Kamar 

Agama) yang sering beliau ungkapkan dalam beberapa 

kesempatan.
8
 

Dalam kerangka itulah skripsi ini mencoba 

menjawab keraguan dan kegalauan pihak-pihak yang 

menyangsikan kesiapan pengadilan agama dalam 
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menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagai salah 

satu badan peradilan negara yang diberi kompetensi untuk 

menyelesaikannya.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis 

tertarik untuk membahas permasalahan mengenai 

“KOMPETENSI HAKIM PERADILAN AGAMA 

DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA 

EKONOMI SYARIAH”.(Studi Kasus Pada Pengadilan 

Agama Kelas I Tanjung Karang Bandar Lampung), adalah 

kecakapan yang harus dimiliki oleh Hakim Pengadilan 

Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa standar kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah? 

2. Apa upaya pengadilan agama dalam peningkatan kualitas 

Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui standar kompetensi hakim 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah; 

2. Untuk menganalisis upaya pengadilan agama dalam 

peningkatan kualitas Hakim dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah. 

 

F. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

1. Secara teoritis (keilmuan) 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum acara 



 

Pengadilan Agama, khususnya mengenai dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 

b. Dapat mengembangkan kemampuann berkarya ilmiah 

dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu yang 

dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan 

secara objektif melalui metode ilmiah. 

2. Kegunaan praktis (bagi masyarakat) 

a. Sebagai penambah wawasan berpikir penulis tentang 

hukum acara Pengadilan Agama, khususnya mengenai 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah; 

b. Sebagai titik tolak dan pengkajian lebih lanjut secara 

mendalam bagi pihak yang berkepentingan serta 

menjadi acuan yang dapat dikembangkan selanjutnya. 

 

G. Metode Penelitian 

Untuk memecahkan masalah guna memberikan 

petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, dan dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam 

penelitian ini diperlukan metode tertentu, adapun metode 

yang akan digunakan oleh penulis ini adalah: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian  

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan 

menggunakan metode survei yaitu mendapatkan data 

dari tempat tertentu yang ilmiah (bukan buatan),tetapi 

penelitian ini melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan mendengarkan 

kuesioner, tes, wawanca terstruktur dan sebagianya
9
 

Sedangkan yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah 

mengenai kompetensi Hakim Kompetensi Hakim 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah. khususnya dalam menyelesaikan 

perkara ekonomi syariah. 
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b. Sifat penelitian 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam 

penelitian normatif yakni suatu penelitian yang 

menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena 

dengan sejelas-jelasnya, dalam kaitan ini yang akan 

dideskripsikan adalah berkaitan dengan kompetensi 

hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah. khususnya dalam 

menyelesaikan ekonomi syariah. 

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer mencakup semua bahan 

hukum mengenai hukum acara Pengadilan Agama, 

khusunya kewenangan Pengadilan Agama dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah , antara lain: 

1) Hasil wawancara dan Interview dengan Hakim dan 

Panitera di Pengadilan Agama kelas I Tanjung 

Karang Bandar Lampung. 

2) Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006; 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, majalah 

atau berbagai literature lainnya yang berkaitan khusus 

dengan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus 

Besar Bahasa, Ensiklopedia Indonesia, dan kamus 

hukum. 

 

 



 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data maka penulis 

menggunakan metode Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara, study 

pustaka dilakukan  melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a. Mempelajari ketentuan yang berlaku diperpustakaan. 

b.  Membaca, mencatat, dan mengutip sesuai dengan 

yang dibutuhkan (sesuai dengan pembahasan). 

c. Membandingkan antara sumber yang satu dengan 

yang lain demi lengkapnya data yang dibutuhkan. 

Sedangkan wawancara dapat di lakukan secara 

terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk menggumpulkan 

data,maupun tidak terstruktur yaitu wawancara bebas di 

manna penelliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya.pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan
10

. 

 

4. Metode Pengolahan Data 

 Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, 

pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah 

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah 

benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
11

 

b. Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan 

atau tanda yang 

menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta 

atau urutan rumusan masalah.
12
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c. Rekonstruksi data (recontructioning), yaitu menyusun 

ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga 

mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

d. Sistematisasi data (systematizing),yaitu menempatkan 

data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan 

urutan masalah.
13

 

 Setelah mengumpulkan data, penulis mengoreksi 

data dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai 

dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan 

khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah 

kemudian disusun ulang secara teratur sehingga menjadi 

sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan 

menempatkan data secara sistematis sesuai dengan 

urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini. 

5. Analisis data 

 Analisis data di sebut juga pengolahan data dan 

penafsiran data. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi,dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
14

 Menurut Miles, Huberrman 

dan Yin, tahap analisis data dalam penelitian kualitatif 

secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

(verifikasi). 

Sedangkan dalam mengambil kesimpulan penulis 

menggunakan metode deduktif, yaitu memberi 

keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan dari 

spekulatif tertentu kearah data akan diterangkan.
15
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sistem Peradilan Pada Masa Rasullulah SAW 

1. Otoritas Jurisdiksi Yang Di Miliki Oleh Rasulullah 

SAW 

    Islam sejak awal sejarah kemunculannya, 

dengan Sang Nabi Muhamad SAW sebagai tokoh 

sentral, sebagai agama kemudian secara cepat 

melahirkan sebuah komunitas masyarakat madani (civil 

society) bernegara-berperadaban di Madinah dimana 

dalam mata rantai sejarah peradaban Islam merupakan 

fase terpenting dibangunnya prinsip-prinsip utama dan 

dasar-dasar yang kokoh bagi terbangunnya sebauh 

peradaban baru tersebut dengan memberikan landasan-

landasan ideologis-normatif maupun berbagai tata cara 

praktis sebagai sumber mata air  keteladanan generasi-

generasi berikutnya. 

         Termasuk hal tersebut di atas, masyarakat-

negara yang dibangun oleh Nabi SAW telah 

memberikan bebeberapa latar belakang dan model awal 

instrumen-instrumen dan institusi-institusi yang 

menjadi menjadi pilar penting keberadaan sebuah 

masyarakat-negara. Maka jika dalam perspektif ilmu 

ketatanegaraan modern mengenal tiga lembaga 

kekuasaan Negara atau yang disebut sebagai trias 

politica yakni kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif 

dan judikatif maka ternyata Rasulullah SAW SAW 

telah mempraktekkan tiga bentuk institusi tersebut. 

         Harus adanya sifat adil adalah masalah 

perpolitikan, artinya tidak ada keharusan dalam perkara 

politik untuk berpegang dengan prinsip konstitusional 

bahwa tersangka bersih dari segala tuduhan hingga ada 



 

bukti yang membuktikan bahwa dia bersalah, itu adalah 

dasar terwujudnya keadilan dalam peradilan
16

 

 Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat 

menjadi rasul, mulailah beliau menyampaikan risalah 

dakwah kepada penduduk Makkah, terutama masalah 

aqidah selama 13 tahun. Kondisi umat islam masih 

lemah, baik dari segi kuantitas maupun kekuatan. 

Berbagai tekanan dan penindasan terjadi, sehingga 

belum memungkinkan untuk melaksanakan berbagai 

ketentuan agama terutama masalah peradilan, 

kemudian Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW 

hijrah ke Madinah untuk melanjutkan risalah 

dakwahnya. 

        Berbeda dengan di Makkah, kondisi Madinah 

relatif stabil dan jumlah umat islam semakin banyak, 

sementara Rasulullah SAW dijadikan sebagai 

pemimpin oleh masyrakat Madinah baik umat islam 

maupun non-islam, sehingga sangat memungkinkan 

untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama dan 

tuntunan syariah. Permasalahan semakin bertambah di 

masyarakat terutama masalah muamalah, dan setiap 

permasalahn yang terjadi senantiasa di hadapkan 

kepada Rasulullah SAW.
17

 

           Maka dari itu keadilan dipandang sebagai satu 

elemen yang sangat mendasar dan senantiasa 

ditegaskan oleh Allah dalam dalam firman Allah SWT 

yang artinya: 

"Dan hendaklah kamu memutus perkara diantara 

mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan 

berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 

tidak memalingkn kamu dari sebagian apa yang telh 
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diturunkn Allah kepadamu. Jika mereka berpaling 

(dari hukum yng telah diturunkan Allah), maka 

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki 

akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan 

sebagaimana dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya 

kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." 

(QS. Al-Maidah:49) 

 

      Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai 

wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW merupakan 

satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. 

Segala perbuatan dan ucapannya juga diperlukan dalam 

kerangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-

hak masyarakat waktu itu yang terkadang mengalami 

perselisihan atau persengketaan antar pemiliknya. 

Proses yang dilakukan pun menjadi penting sebagai 

cara penguatan sistem sebuah masyarakat-negara yang 

baru lahir dan sedang dibangun dimana nantinya akan 

diteladani oleh umat Islam secara keseluruhan di masa-

masa berikutnya. 

        Otoritas jurisdiksi yang hanya dimiliki 

Rasulullah ini dengan sangat tegas juga ditekankan 

oleh Al-Quran sebagaimana dalam QS. An-Nisā‟: 65 

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak 
beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim 

terhadap perkara yang mereka perselisihkan, 

kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka 

sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu 

berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." 

(QS. Al-Nisa:65) 

 

         Tidak ada seorang pun umat Islam selain 

Rasulullah sendiri yang men-tasyri'-kan hukum pada 

suatu kejadian, bak untuk dirinya maupun orang lain. 



 

Segal sesuatu yang berkaitan dengan hukum islam 

langsung ditanyakan dan diberi kata putus oleh 

rasulullah, tidak ada masyarakt yang berani melakukan 

ijtihd sendiri. Rasulullah memberi fatwa, menyelesaikn 

persengketan, menjawab pertanyaan-pertanyaan 

kadang dengan legitimasi satu atau beberapa ayat dari 

Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah, dan kadang-

kadang dengan ijtihad Rasulullah yang bersandar kepad 

ilham dari Allah, atau berdasar pada petunjuk akal 

bahats-nya serta penetapan penetapan terhadap masalah 

yang dimaksud. Hukum-hukum yang bersumber dari 

Rasulullah menjadi undang-undang bagi umat islam 

yang wajib diikuti. Baik hal tersebut bersumber dari 

wahyu Allah maupun hsil ijtihad Rsulullah sendiri.
18

 

          Kehidupan manusia pada setiap masanya selalu 

membutuhkan peradilan, sebab kalau tidak, maka 

kehidupan mereka akan menjadi liar. Dengan adanya 

undang-undang bagi kehidupan masyarakat belumlah 

cukup untuk menyelamatkan kehidupan sosial dan 

menertibkannya, karena manusia terkadang berselisih 

mengenai undang-undang tersebut, bahkn ada yang 

secara terang-terangan menentang rumusan undang-

undang itu atau memungkirinya. Maka peradilanlah 

yang akan berperan menentukan makna undang-

undang dengan secara sempurna. 

       Fungsi peradilan sebagai lembaga negara yang 

ditugasi untuk menyelasaikan dan memutuskan setiap 

 perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk 

menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat 

yang dibina melalui tegaknya hukum. Pada zaman Nabi 

SAW proses peradilan berlangsung dengan sangat 

sederhana. 

        Jika ada seseorang yang menemui satu 

permasalahan maka ia dapat bersegera datang kepada 

Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu 
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waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. 

Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan (qadlā‟) yang 

dilakukan oleh Nabi lebih bersifat sebagai “fatwa”. 

dengan model tanya-jawab, dibandingkan dengan 

proses sebuah “pengadilan” dalam bahasa yang sering 

dipahami di masa sekarang. 

          Namun meskipun proses peradilan ini 

berlangsung sangat sederhana, Rasulullah menyaratkan 

bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak 

yang saling mengklaim kebenaran sebuah keputusan 

tidak boleh diambil kecuali setelah sang pengambil 

keuputusan (qādli) mendengarkan pelaporan dari kedua 

belah pihak. 

 

2. Sumber Hukum Qadha (Peradilan) 
  Sumber utama peradilan pada masa Rasulullah 

adalah Wahyu Ilahi yang berwujud ayat-ayat hukum 

dalam Al-Quran, sedang sumber yang kedua ialah 

ijtihad Rasul yang berwujud hadits-hadits Rasul. 
19

 

Rasulullah SAW dalam memutuskan dan menetapkan 

perkara hukum berdasarkan petunjuk wahyu yang 

diturunkan Allah SWT. Demi tegaknya keadilan dan 

kejujuran, disamping berpegang kepada al-Quran, 

rasulullah SAW juga membuat berbagai ketetapan 

sebagai pegangan para hakim dalam menjalankan 

tugasnya dalam mengadili perkara. Ada empat 

perangkat hukum yang di jadikan panduan bagi qadhi 

 dalam memberikan hak kepada yang berhak 

menerimanya:
20

 

a. Pengakuan (ikrar) yaitu pengakuan seorang 

terdakwa terhadap semua dakwaan terhadapnya 

dengan jujur. 

b. Bukti yaitu kesaksian para saksi sebagaimana di 

sebutkan dalam sebuah kaidah majalah alhakam 

aldhiyah yang bersumber dari sebuah hadis nabi 
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Muhammad saw.paling sedikit saksi adalah 2 (dua) 

orang maka jika tidak ada 2 orang saksi cukup 

denagn satu saksi dengan sumpah.dalam al-quran 

allah swttelah menjelaskan berkaitan denagn 

saksiyaitu dua orang laki lakiatau satu laki laki dan 

dua orang perempuan. 

c. Sumpah.suatu pernyataan yang khidmat, di 

ucapkan waktu member keterangan atau janji atas 

nama allah swt dengan menggunakan salah satu 

huruf qasam 

d. Penolakan yaitu terdaka menolak untuk bersumpah 

sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya. Imam 

malik berpendapat tentang penolakan tertuduh 

untuk bersumpah, maka sumpah harus di 

kembalika kepada orang yang menuduh, apabila ia 

bersedia bersumpah. Maka hakim memutuskan 

perkaranya. Rasulullah SAW pernah 

mengembalikan sumpah tertuduh kepada yang 

menuduh. 

    Kemudian rasulullah juga mewanti-wanti tugas 

seorang hakim jangan sampai melakukan hal-hal yang 

dapat membuat keputusan yang salah karena sedang 

tidak stabil atau emosi dan faktor lainya seperti 

menerima suap dan lain-lain.
21

 

  

3. Contoh Kasus  Dan Penyelesainya Pada Masa 

Rasulullah SAW 

 

Ulama meriwayatkan banyak hukum yang dikeluarkan 

oleh Rasulullah SAW, berikut beberapa contoh dan 

penyelesaian kasus hukum yang pernah terjdi pada 

masa Rasulullah SAW: 

a. Rasulullah SAW memutuskan perselisihan antara 

Abu Bakar dan Rabiah al Salami tentang tanah 

yang di dalamnya terdapat pohon kurma yang 

miring. Adapun batangnya di tanah Rabiah, 
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sedangkan rantingnya di tanah Abu Bakar, dan 

masing masiang mengakui bahwa pohon tersebut 

miliknya, lalu keduanya pergi kepada Rasulullah 

SAW, maka belaiu memutuskan bahwa ranting 

menjadi milik orang yang memiliki batang pohon. 

b. Khasa‟ binti Khadam al Anshariyah dinikahkan 

oleh bapaknya sedangkan dia janda dan tidak 

menyetujuinya, lalu ia datang kepada Rasulullah 

SAW, maka belaiu membatalkan pernikahan 

tersebut, lalu berkata kepada Rasulullah SAW: 

”saya tidak menolak sesuatu apa pun yang 

diperbuat ayahku, tapi saya ingin mengajarkan 

kepada kaum perempuan bahwa mereka memiliki 

keputusan terhadap diri mereka” 

c. Seorang wanita ditalak suaminya, dan suaminya 

ingin mengambil anak darinya, lalu ia datang 

kepada nabi Muhammad SAW, maka beliu berkata 

kepadanya: “Engkau lebih berhak denganya, 

selama engkau tidak menikah.” 

d. Onta Barra‟ bin „Azib masuk kebun orang lain lalu 

membuat kerusakan di dalamnya, maka Nabi 

memutuskan: ”Pemilik taman harus menjaganya 

pada siang hari, dan apa yang di rusak oleh ternak 

pada malam hari menjadi tanggungan pemilik 

ternak.”
22

 

 

4. Penunjukan Sahabat sebagai Qadhi (Hakim) 

Di kota Madinah Rasulullah SAW menjadi 

hakim satu satunya, namun ketika wilayah islam 

meluas, maka Nabi mulai menugaskan para sahabat 

untuk menjadi gubernur di sebagian daerah dan 

sekaligus menjadi hakim. Mengingat jauhnya tempat 

yang memerlukan keputusan perkara dari kota 

Madinah. Di antara yang ditugaskan beliau adalah 

Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi 

gubernur sekaligus menjadi hakim di yaman, Attab bin 
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Asid di tugaskan ke Makkah, Ibn Hajjar al Asqalani 

menerangkan bahwa tiap-tiap daerah mempunyai 

hakim sendiri sendiri, namun rasulullah sangat teliti 

dalam memilih atau mengangkat sahabat dalam 

mengemban tugas sebagai hakim. 

 

B. Kewenangan Peradilan Agama 

Kewenangan sering disebut juga dengan 

kompetensi, yang berasal dari bahas Belanda 

(competentie) yang kadang di terjemahkan dengan 

kekuasaan, sehingga ketiga kata tersebut dianggap 

sama.Kewenangan peradilan dalam kaitan dengan hukum 

acara perdata,menyangkut dua hal yaitu kewenangan 

relatif dan kewenangan absolut. 

1. Kewengangan relatif 

Kewenangan relatif diartikan sebagai kewenangan 

pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan,dalam 

perbedaannya dengan kewenangan pengadilan satu 

jenis dan satu tingkatan lainnya,misalnya antara 

Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan 

Pengadilan Agama Kalianda satu jenis,yaitu sama-

sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, 

sama-sama tingkat pertama.
23

 

Pasal 4 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 berbunyi: 

Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di 

ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi 

wilayah kotamadya atau kabupaten. 

Pada penjelasan pasal 4 ayat 1 berbunyi: 

Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama 

ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang 

daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau 

kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya 

pengecualian. 

Jadi tiap-tiap pengadilan agama mempunyai 

wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai 
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yurisdiksi relatif tertentu, dalm hal ini meliputi satu 

kotamadya atau kabupaten atau dalam keadaan tertentu 

sebagai pengecualian. Contoh di kabupaten Riau 

terdapat empat pengadialn agama, karena kondisi 

transportasi sulit.Yurisdiksi ini mempunyai arti 

penting sehubungan dengan pengadilan agama mana 

orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan 

dengan hak ekspensi tergugat. 

2. Kewenangan absolut  

Kewenangan absolut adalah suatu kewenangan 

dari badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara 

yang secara  mutlak tidak dapat diperiksa oleh 

peradilan lain,
24

 jenis pengadilan, atau tingkatan 

pengadilan dalam perbedaannya dalam jenis perkara, 

jenis pengadilan atau jenis tigkatan pengadilan lainya, 

misalnya pengadilan agama berwenang atas perkara 

perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, 

sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan 

pengadilan negeri. 

Pengadilan agama berwenang memeriksa dan 

mengadili dalam tingkat pertama,tidak boleh langsung 

berperkara di pengadilan tinggi atau mahkamah 

agung.Banding dari pengadilan agama diajukan ke 

Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh kepengadilan 

tinggi.
25

 

Terhadap kewenangan absolut ini, pengadilan 

agama diharuskan untuk meneliti perkara yang 

diajukan kepadanya apakah termasuk kewengangan 

absolutnya atau bukan. Jika jelas tidak termasuk 

kewenangan absolutnya, pengadilan agama dilarang 

menerimanya, jika pengadilan menerimanya maka 

tergugat dapat mengajukan keberatan (eksepsi absolut) 

dan jenis eksepsi boleh diajukan sejak tergugat 

menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan 
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kapan saja, termasuk sampai tingkat banding atau 

tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi eksepsi absolut ini 

termasuk salah satu di antara tiga alasan yang 

membolehkan orang memohon kasasi dan dapat 

dijadikan alasan oleh mahkamah agung untuk 

membatalkan putusan pengadilan agama yang telah 

melampaui kewenangan absolutnya. 

Perlu difahami dengan penambahan kewenangan 

pengadilan agama, diharapkan praktik-praktik hukum 

Islam yang selama ini sudah berjalan di masyarakat 

harus mempunyai alasan-asalan yang kuat. Jika di 

kemudian hari terjadi sengketa antara para pihak bisa 

dilakukan penyelesaiannya melalui pengadilan agama 

sebagai pengadilan satu-satunya diberi kewenangan 

untuk menyelesaikan. 

Ada dua alasan hanya pengadilan agama satu-

satunya lembaga peradilan yang berwenang 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu: 

a.  Alasan Historis. 

Tanpa disadari kewenangan peradilan agama 

mengalami dinamika dalam sejarah peradilan di 

negeri ini, kendati pun tidak dihapuskan oleh 

penguasa (political will), paling tidak pada tataran 

kompetensinya selalu dibatasi. Padahal kompetensi 

peradilan agama pada dasarnya sangat erat dengan 

pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup 

di masyarakat (living law). Kompetensi peradilan 

agama di Indonesia, sesungguhnya sangat terkait erat 

dengan persoalan kehidupan umat Islam, karena ia 

menjadi sui generis-nya. Itu pun tidak menyangkut 

seluruh persoalan umat Islam, melainkan hanya 

terkait dengan persoalan hukum keluarga semata, 

plus beberapa persoalan mu‟amalah. Karena latar 

belakang historis itu, peradilanagama kerap memiliki 

konotasi sebagai peradilan nikah, talak, dan rujuk 

saja. 

Meskipun akhirnya kebijakan regulasi dan 

politik hukum dapat menempatkan posisi peradilan 



 

agama dalam sistem peradilan nasionalsecara 

proporsional dan modern. Seiring waktu yang 

berjalan pada akhirnya Undang-Undang Agama 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah 

berjalan selama 25 tahun, dan UU itu telah diubah 

pula dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

yang membawa perubahan besar dalam kompetensi 

peradilan agama, diperluas dengan memasukan 

ekonomi syariah, sebagai salah satu bidang 

kompetensinya. Pada tataran yang lebih luas, 

perluasan kompetensi sebagaimana diatur dalam 

undang-undang tersebut merupakan responsif 

terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum bagi 

umat Islam yang mayoritas di republik ini. Demikian 

halnya jika dilihat dari sudut perspektif sosiologi 

hukum, peradilan agama juga mengalami 

ekstensifikasi kewenangan, mengingat perlunya 

kesinambungan yang simetris antara 

perkembangan13 masyarakat dengan hukum, agar 

tidak ada jarak antara persoalan (problem) dengan 

cara dan tempat penyelesaiannya (solving). 

Sejarah pasang surut peradilan agama tidak 

hanya terbatas mengenai perkara hukum keluarga 

saja, dengan adanya sistem ekeonomi syariah yang 

merambah kemana-mana, merupakan momentum 

yang sangat tepat yang harus dimamfaatkan dengan 

sebaik-baiknya untuk mengembangkan 

keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, 

sehingga publik pun tidak ragu jika menyelesaikan 

perkara sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan 

agama. 

b.  Alasan Yuridis Formal. 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

menegaskan ketika perbuatan atau kegiatan usaha 

yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah 

menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaiannya 

melalui litigasi menjadi kompetensi peradilan agama. 

Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi 



 

dapat dilakukan melalui Basyarnas, dan alternatif 

penyelesaian sengketa dengan memperhatikan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 30Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, dengan tetap berpegang pada prinsip-

prinsip syariah. 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah adanya Meskipun awalnya muncul masalah 

baru ketika diundangkan Undang-Undang pilihan 

hukum melalui pengadilan dalam lingkungan 

peradilan umum untuk menyelesaikan perkara 

perbankan syariah, hal itu terlihat dalam Pasal 55 

Ayat (2) beserta penjelasannya itu menunjukkan 

bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi 

peradilan agama dalam bidang perbankan syariah. 

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 

93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan 

peradilan umum, sehingga pengadilan agama secara 

yuridis formal satu-satunya yang berwenang 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 

 

C. Hakim Peradilan  Agama Sebagai Pejabat Negara 

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 

wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.
26

 

Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili 

perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga 

berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah 

diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya negara 

hukum Republik Indonesia.
27

 

Berhakim berarti minta diadili perkaranya; 

menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap 
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seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan 

pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap 

seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana. Hakim 

di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga 

kemandirian peradilan.Hakim tidak boleh menolak untuk 

memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah 

serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa 

dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan 

tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Pasal 1 

Ayat (9) KUHAP. Ia tidak boleh menolak perkara dengan 

alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya 

kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui 

hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus 

menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan 

hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika 

tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan 

hukum adat. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak 

hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.Hakim harus memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan 

berpengalaman di bidang hukum. Hakim wajib menaati 

kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam Pasal 5 

Undang-Undang No.48 Tahun 2009. Dan berdasarkan 

keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Ri dan ketua 

Komisi Yudisial Ri Nomor 

:047/Kma/Skb/IV/200902/Skb/P.KY/IV/2009 tentang 

kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan 

dalam sepuluh aturan perilaku sebagai berikut: 

1. Berperilaku Adil 

2. Berperilaku Jujur 

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana 

4. Bersikap Mandiri 

5. Berintegritas Tinggi 

6. Bertanggung Jawab 

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri 

8. Berdisplin Tinggi 



 

9. Berperilaku Rendah Hati 

10. Bersikap Profesional
28

 
 

Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan 

agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. warga negara Indonesia; 

2.  beragama Islam; 

3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

4. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 

5. sarjana syari‟ah, sarjana hukum Islam atau 

sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; 

6. lulus pendidikan hakim; 

7. mampu secara rohani dan jasmani untuk 

menjalankan tugas dan kewajiban; 

8. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak 

tercela; 

9. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun 

dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;  

10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena 

melakukan kejahatan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.
29

 

 

D. Kompetensi Hakim Peradilan Agama Dalam 

Menangani Perkara Orang Islam Dan Atau Badan 

Hukum Syariah 

1. Perkara Munakahat (Perkawinan, Waris) 

Kewenangan absolut peradilan agama meliputi bidang-

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infak shadaqah, dan ekonomi syariah. Mengenai 
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bidang perkawinan, pasal 49 ayat (2) menyatakan 

bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam 

atau berdasarkan undang-undang mengenai 

perkawinan yang berlaku, pasal 49 ayat (2) ini dalam 

penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, 

yaitu: 

a.     izin beristri lebih dari seorang; 

b.      izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang 

belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal 

orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus 

ada perbedaan pendapat; 

c.       dispensasi kawin; 

d.      pencegahan perkawinan; 

e.       penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah; 

f.       pembatalan perkawinan; 

g.      gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 

h.      perceraian karena talak; 

i.        gugatan perceraian; 

j.        penyelesian harta bersama; 

k.      penguasaan anak-anak; 

l.        ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan 

pendidikan bilamana bapak yang seharusnya 

bertangung jawab tidak memenuhinya; 

m.    penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan 

oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu 

kewajiban bagi bekas istri; 

n.      putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 

o.      putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

p.      pencabutan kekuasaan wali; 

q.      penunjukkan orang lain sebagai wali oleh 

pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali 

dicabut; 

r.        menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak 

yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun 

yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak 

ada penunjukkan wali oleh orang tuanya; 



 

s.       pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap 

wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta 

benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 

t.        penetapan asal usul seorang anak; 

u.      putusan tentang hal penolakan pemberian 

keterangan untuk melakukan perkawinan 

campuran, dan 

v.      pernyataan tentang sahnya perkawinan yang 

terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut 

peraturan yang lain.
30

 

 

Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan 

wewenang Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 

49 ayat (3) UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan 

atas UU No 7 Tahun 1989) tentang peradilan agama 

sebagai berikut:
31

  

1.      penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; 

2.      penentuan mengenai harta peninggalan; 

3.      penentuan masing-masing ahli waris; 

4.      melaksanakan pembagian harta peninglan tersebut. 

 

Mengenai butir huruf j tersebut diatas, yaitu 

tentang penyelesaian harta bersama, sekarang telah 

menjadi wewenang peradilan agama dan diselesaikan 

di pengadilan agama. Penyelesaian harta bersama di 

lingkungan peradilan agama, diajukan oleh suami atau 

isteri, atau dapat pula diajukan oleh suami atau isteri, 

atau dapat pula diajukan oleh bekas suami atau bekas 

isteri. Dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) 

UU No 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa permohonan 

atau gugatan harta bersama dirumuskan dengan jelas 
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dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pokok-

pokok perkara perceraian. 

Sehubungan dengan jenis-jenis perkara di 

bidang perkawinan di atas, mungkin menimbulkan 

pertanyaan bagaimana pengertian kata-kata “antara 

orang-orang yang beragama Islam” seperti yang 

disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) UUNo 7 Tahun 

1989, jika seumpamanya suami isteri berlainan agama 

(suami Islami, isteri bukan Islam atau sebaliknya), atau 

suami isteri pindah agama sesudah kawin, baik kedua-

duanya atau hanya salah satunya saja? Begitu pula 

bagaimana kalau calon suami dan calon isteri 

berlainan agama dan salah satunya misalnya 

memerlukan izin kawin dari pengadilan agama? 

Selanjutnya bagaimana pula misalnya seorang anak 

(baru berusia 12 tahun) mau menggugat nafkah anak 

terhadap ayah dan ibunya sudah bercerai dan tidak lagi 

tinggal serumah dengan si anak, padahal ayahnya 

beragama non Islam, ibunya beregama Islam dan 

perkawinan ayah-ibunya dahulu tercatat di PPN 

(Pegawai Pencatat Nikah). 

Mengenai kewenangan pengadilan agama ini 

dapat ditambahkan mengenai wali adhal. Wali adhal 

adalah wali yang enggan atau menolak tidak mau 

menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihan 

anaknya itu. Dalam keadaan seperti itu, pihak calon 

mempelai perempuan berhak mengajukan permohonan 

ke pengadilan agama, agar pengadilan memeriksa 

dengan menetapkan wali adhalnya. Jadi, apabila ada 

wali adhal, maka wali hakim baru dapat melaksanakan 

tugas sebagai wali nikah, setelah ada penetapan dari 

pengadialan agama tentang adhal-nya wali.
32

  

Kewenangan mengadili perkara bidang kewarisan, 

wasiat dan hibah 

Di seluruh Indonesia, mungkin tidak ada 

masalah hukum yang lebih membingungkan dari pada 
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masalah waris; masalah yang mudah sekali 

menimbilkan kekacauan dan perdebatan seru di 

kalangan para ahli hukum maupun aktivis politik. 

Banyak sekali bahan bacaan dan karangan yang 

diterbitkan sejak permulaan abad ini. Namun masih 

belum nampak ada kesimpulan yang menyeluruh dan 

belum pernah pula di coba membuat undang-undang 

yang mengatur masalah waris untuk seluruh Indonesia. 

Hanya dalam UU Agraris Tahun 1960, diketemukan 

beberapa ketentuan yang meyangkut waris, terutama 

dalam bentuk bahan penelitian dan administrasi. 

Menurut pasal 49 ayat (3) UU No 7 Tahun 

1989, kewenangan pengadilan agama di bidang 

kewarisan, yang disebut dalam pasal 149 ayat (1) 

huruf b, adalah mengenai (a) penentuan siapa-siapa 

yang menjadi ahli waris; (b) penentuan harta 

peninggalan; (c) bagian masing-masing ahli waris; dan 

(d) melaksanakan pembagian harta peninggalan. 

Dalam pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) jo. Penjelasan 

umum angka 2 alinia ketiga telah ditentukan bahwa 

salah satu asas sentral dalam undang-undang ini adalah 

asas personalitas keislaman. Oleh karena itu, dengan 

mengkaitkan asas ini dengan ketentuan pasal 49 ayat 

(1) huruf b, jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga 

tersebut, berarti asas personalitas keislaman dalam 

bidang perkara kewarisan, meliputi seluruh golongan 

rakyat beragama islam. Dengan perkataan lain, dalam 

hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang 

beragama islam, kewenangan mengadilinya tunduk 

dan takluk pada lingkungan peradilan agama, bukan ke 

lingkungan peradilan umum. Jadi luas jangkauan 

mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari 

subyek pihak yang beperkara, meliputi seluruh 

golongan rakyat yang beragama islam tanpa terkecuali. 

Dengan berdasar pada pasal 49 ayat (3), 

kewenangan pengadilan agama di jawa dan Madura, 

serta sebagian bekas residensi Kalimantan selatan dan 

timur mengenai perkara-perkara kewarisan yang 



 

dicabut oleh pemerintah Belanda pada tahun 1937, 

melalui UU ini dikembalikan lagi wewenang 

pengadilan agama. Dengan demikian, kewenangan 

pengadilan agama di jawa, Madura, dan di sebagian 

bekas residensi Kalimantan selatan dan timur 

disamakan dengan kewenangan pengadilan agama di 

daerah-daerah lainnya di Indonesia. 

Dalam penjelasan UU No 7 Tahun 1989 

dijelaskan bilamana pewarisan itu dilakukan oleh 

pengadilan agama. Selanjutnya dikemukakan pula 

bahwa kewarisan islam tersebut dilaksanakan dalam 

rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan 

pengadilan agama diseluruh wilayah nusantara, yang 

selama ini berbeda satu sama lain karena dasar 

hukumnya berbeda. Selain itu, berdasarkan pasal 107 

UU No 7 Tahun 1989 tentang  peradilan agama, 

pengadilan agama juga diberi tugas dan wewenang 

untuk menyelesaikan permohonan, pertolongan, dan 

pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara 

orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam.
33

  

Mengenai jangkauan kewenangan mengadili 

sengketa kewarisan ditinjau dari sudut hukum waris 

Islam, dapat dilakukan melalui pendekatan pasal 49 

ayat (3) jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ke-enam. 

Jadi, uraian singkat dari ketentuan pasal tersebut 

adalah bahwa pokok-pokok hukum waris Islam yang 

akan diterapkan pada golongan rakyat yang beragama 

Islam di Pengadilan Agama terdiri dari : 

a.       Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi 

penentuan kelompok ahli waris, siapa yang berhak 

mewarisi, siapa yang terhalang menjadi ahli waris, dan 

penentuan hak dan kewajiban ahli waris; 
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b.      Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain 

tentang penentuan tirkah yang dapat diwarisi dan 

penentuan besarnya harta warisan. 

c.       Penentuan bagian masing-masing ahli waris, hal ini 

telah diatur dalam al-Qur‟an, Sunnah, dan ijtihad 

(pendapat Prof.Hazairin dan KHI); dan 

d.      Melaksanakan pembagian harta peninggalan.
34

  

 

2. Mua’amalah (Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Wakaf, 

Sadaqah) 

 Pasal 1 ayat (1) PP No 28 Tahun 1977 tentang 

perwakafan tanah milik menentukan pengertian tentang 

wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian harta 

kekayaan yang berupa tanah milik dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 

kepentingan peribadatan atau kepentingan umum 

lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf ini 

sangat penting ditinjau dari sudut kelembagaan 

keagamaan. PP.No 28 Tahun 1977 merupakan 

peraturan perwakafan dalam Islam yang telah menjadi 

hukum positif, dan pengaturannya memiliki cakupan 

yang lengkap. Namun demikian, permasalahan wakaf 

juga semakin kompleks, seiring dengan kemajuan dan 

perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, jika ada 

perselisihan tentang perwakilan tanah milik, maka 

penyelesaiannya dapat diajukan kepada pengadilan 

agama sesuai degan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Masalah wakaf ini, tidak dijelaskan secara rinci. 

Hal ini berarti masalah wakaf tersebut dalam UU No 7 

Tahun 1989 tentang peradilan agama menganut asas 

hukum Islam yang universal. Maksudnya, masalah 

wakaf tersebut dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang 

peradilan agama menganut asas hukum islam yang 
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universal. Maksudnya, masalah wakaf tersebut tidak 

dibatasi dalam hal tersebut saja sebagaimana tersebut 

dalam PP. No 28 Tahun 1977, lembaga negara No. 

1938 Tahun 1989 jo. PERMENDAGRI No.6 Tahun 

1977. Perwakafan agama ini meliputi: perwakafan 

yang diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang 

peradilan agama ini meliputi sah tidaknya barang 

wakaf, sengketa tentang apakah barang wakaf sudah 

dijual, digadaikan atau sudah diwariskan oleh orang 

yang mengelola barang wakaf (nadzir).[9] Barang yang 

dijadikan barang wakaf menyangkut barang yang 

bergerak maupun barang yang tidak bergerak, jadi 

lebih luas jangkauannya dari pada peraturan 

pemerintah No 28 Tahun 1997 jo. Peraturan menteri 

dalam negeri No 6 Tahun 1997. Terakhir pada saat ini 

telah lahir UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 

Dimana rumusan, prosedur, syarat-syarat, dan 

penyelesaian sengketa bahkan ketentuan pidananya 

disebutkan lebih rinci. 

Mengenai sedekah, masih ada sementara orang 

yang berpandangan sempit, yaitu merupakan 

pemberian sesuatu benda atau sejumlah uang yang 

bernilai kecil atas dasar karena Allah. Padahal 

perbendaraan hukum islam, shadaqah mempunyai dua 

makna, yaitu shadaqah biasa seperti yang tersebut 

diatas dan shadaqah wajib. Shadaqah wajib ini disebut 

juga zakat. Oleh karena itu, peradilan agama 

berwenang pula menyelesaikan masalah yang 

berkenaan dengan penyelenggaraan zakat yang disebut 

shadaqah dalam pasal 49 ayat (1) huruf c. Dengan 

dikeluarkannya UU No 38 Tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat (dan mulai berlaku tahun 2001) 

maka dewasa ini telah bertambah lagi dengan bagian 

hukum islam yang berlaku secara formal yuridis 

(sebagai hukum positif). 

Sebagaimana diatas bahwa pada umumnya 

shadaqah itu dapat menjelma dalam bentuk zakat, 

infak, shadaqah jariah untuk pembagunan rumah sakit, 
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tempat-tempat ibadah, pondok pesantren, dan lembaga-

lembaga pendidikan. Kemungkinan konflik bersedekah 

yang menjadi perkara di lembaga pengadilan agama 

antara lain: 

a. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) 

yang diberi amanah oleh umat Islam untuk 

menerima mengelola dan menyalirkan benda-benda 

tersebut tetapi telah nyata menyalah gunakan untuk 

kepentingan pribadi dengan cara korupsi, 

manipulasi, dan cara-cara lain yang bertentangan 

dengan hukum; 

b. Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah yang tidak 

merata dan tidak adil karena ada nepotisme, atau 

karena adanya kolusi dengan pihak tertentu; 

c. Panitia, atau kepentingan pengurus yayasan yang 

menyalahkangunakan dana sedekah untuk 

kepentingan lain yang menyimpang dari tujuan 

semula. 
 

3. Perkara ekonomi syariah 

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari‟ah” adalah 

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut 

prinsip syari‟ah, antara lain meliputi: 

a. bank syari‟ah; 

b. lembaga keuangan mikro syari‟ah. 

c. asuransi syari‟ah; 

d. reasuransi syari‟ah; 

e. reksa dana syari‟ah; 

f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka 

menengah syari‟ah 

g. sekuritas syari‟ah; 

h. pembiayaan syari‟ah; 

i. pegadaian syari‟ah; 

j. dana pensiun lembaga keuangan syari‟ah; dan 

k. bisnis syari‟ah. 
 

Selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal 52 

ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 yang menentukan bahwa 



 

peradilan agama juga diberi tugas dan kewenangan lain 

yaitu”dapat memberi keterangan, pertimbanagan dan 

nasehat tentang hukum Islam kepada institusi 

pemerintah di daerah hukumnya, apalagi diminta. 

Pemberian keterangan, pertimbanagn dan nasehat 

tentang hukum Islam itu, tidak dibenarkan dalam hal-

hal yang berhubungan dengan atau akan diperiksa di 

pengadilan. Selain itu, juga diserahi tugas tambahan 

dan/ atau berdasarkan UU, misalnya pengawasan 

terhadap pengacara/advokat yang berpraktek 

dilingkungan peradilan agama, notaries, Pegawai 

Pencatat Ikrar Wakaf (PPIW), Nadzir, dan 

sebagainya.
35

  

 

Hukum ekonomi syari‟ah adalah hukum yang 

digunakan untuk menegakkan ekonomi syari‟ah makro 

dan ekonomi syari‟ah mikro. ekonomi syariah makro 

adalah mengkaji ekonomi masyarakat secara agregat 

(menyeluruh), bukan individu atau perusahaan 

(institusi). Sedangkan membicarakan ekonomi syari‟ah 

mikro, adalah membahas hanya dari sisi hubungan 

kontrak antara debitur dan kreditur.
36

 

Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah 

ekonomi syari‟ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha 

yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang 

meliputi bank syari‟ah, lembaga keuangan mikro 

syari‟ah, asuransi syari‟ah, reasuransi syari‟ah, 

reksadana syari‟ah, obligasi syari‟ah dan surat berharga 

berjangka menengah syari‟ah, sekuritas syari‟ah, 

pembiayaan syari‟ah, pergadaian syari‟ah, dana 

pensiun lembaga keuangan syari‟ah dan bisnis 

syari‟ah.
37
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E. Beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syari’ah  

Beberapa alternatif penyelesaian sengketa ekonomi 

syari‟ah: 

1. Arbitrase (Tahkim) 

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati 

dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan 

sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara 

mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan 

kepada forum-forum tertentu sesuai dengan 

kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga 

pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar 

pengadilan yaitu arbitrase.
38

 

   Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam 

penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 

Agustus 1999. Arbitrase adalah pengangkatan 

seseorang atau lebih sebagai wasit oleh juru damai oleh 

dua orang atau lebih yang bersengketa, guna 

menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan 

secara damai.
39

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai 

syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase 

mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya 

perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat-syarat 

obyektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif 

yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu 

merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam 

suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari 
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seluruh topic yang diperjanjikan oleh para pihak 

tersebut. 

2. Penyelesaian Melalui Perdamaian  

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata 

bahwa pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak 

beperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan (hakim) 

agar dalam menangani suatu perkara perdata yang 

diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya 

mendamaikan kedua belah pihak beperkara. Upaya 

mendamaikan kedua belah pihak beperkara di 

persidangan adalah sesuatu yang imperatif (wajib 

dilakukan). Kelalaian hakim mengupayakan 

perdamaian bagi kedua belah pihak beperkara akan 

mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut 

demi hukum.
40

 

 Dalam Pasal 22 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah di 

ubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan 

undang-undang nomor 50 Tahun 2009 menegaskan 

bahwa selama perkara belum diputus, usaha 

mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang 

pemeriksaan.
41

 

Terkait dengan upaya damai yang harus 

dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan 

perkara-perkara di bidang ekonomi syari‟ah umumnya 

dan bidang ekonomi syari‟ah khususnya di lingkungan 

peradilan agama, paling tidak ada dua ketentuan yang 

harus diperhatikan yaitu : ketentuan Pasal 154 R.Bg / 
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130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

No 01. 

 Ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR dan 

PERMA No. 01 Tahun 2008 tersebut tidak lain 

merupakan landasan yuridis dalam mengupayakan 

perdamaian di Pengadilan tingkat pertama termasuk di 

lingkungan peradilan agama yang harus dipahami dan 

diterapkan sebagaimana mestinya. Lahirnya PERMA 

tersebut tidak lain didasarkan dan sekaligus 

dimaksudkan untuk mengefektifkan penerapan Pasal 

154 R.Bg/130 HIR tersebut. 

Pasal 154 R.Bg / 130 HIR menganjurkan atau 

mendorong kedua belah pihak agar menyelesaikan 

sendiri perkaranya secara sukarela, tanpa adanya 

keterlibatan pihak lain di dalamnya. Dan sesuai dengan 

ketentuan yang digariskan Pasal 4 perma tersebut, 

dalam mengupayakan perdamaian di persidangan 

hakim wajib (harus) memerintahkan para pihak agar 

mereka terlebih dahulu menempuh proses mediasi 

dengan bantuan mediator. Apabila tidak, maka 

menurut Pasal 2 ayat (3) perma tersebut, hal itu 

dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan 

Pasal 130 HIR / 154 R.Bg yang akan mengakibatkan 

putusan batal demi hukum (van rechtswege nietig). 

Lagi pula Pengadilan seperti digariskan Pasal 18 Ayat 

(2) PERMA tersebut, baru dibolehkan memeriksa 

perkara melalui proses hukum acara perdata biasa 

(litigasi), apabila proses mediasi sebagaimana yang 

diperintahkan perma gagal menghasilkan kesepakatan. 

Artinya, selama proses mediasi belum benar-benar 

dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur 

dalam perma tersebut, maka pemeriksaan menurut 

hukum acara perdata biasa (litigasi) tidak boleh 

dilakukan. 

 



 

3. Proses Litigasi Pengadilan 

 Dalam konteks ekonomi syari‟ah, sengketa yang 

tidak dapat diselesaikan baik melalui sulh 

(perdamaian) maupun secara tahkim (arbitrase) dapat 

diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut 

ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, 

menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan 

lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 

Negara. 

 Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal 

yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. 

Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang 

beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan 

ekonomi syari‟ah. Dalam penjelasan Undang-undang 

ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi 

syari‟ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syari‟ah yang meliputi 

bank syari‟ah, asuransi syari‟ah, reasuransi syari‟ah, 

reksadana syari‟ah, obligasi syari‟ah dan surat-surat 

berharga berjangka menengah syari‟ah, sekuritas 

syari‟ah, pembiayaan syari‟ah, pergadaian syari‟ah, 

dan dana pensiun,lembaga keuangan syari‟ah, dan 

lembaga keuangan mikro syari‟ah yang tumbuh dan 

berkembang di Indonesia. 

 

 



 

F. Sumber Hukum Peradilan Agama dalam Menangani 

Perkara  Ekonomi Syariah 

Jika dilihat dari sisi perspektif hukum, ekonomi 

syariah yang berbasis bidang fiqh mu‟amalah secara 

teoritis bukan barang baru bagi hakim pengadilan 

agama, karena pernah mempelajarinya di fakultas 

syariah, akan tetapi ekonomi syariah dalam tataran 

aplikasinya dewasa ini baik dalam skala domestik 

maupun global merupakan kegiatan perekonomian 

yang relatif baru, dan dipandang bisa memberikan 

harapan baru, karena sistem ekonomi sosialis, 

kapitalis, dan liberalis gagal mensejahterakan manusia. 

Di lingkungan peradilan agama ekonomi syariah 

tentunya juga sesuatu yang baru, sebab selama ini 

kewenangannya berkutak hanya bidang sengketa 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shadaqa. Sehingga ada yang meragukan dan 

mempertanyakan kapabilitas hakim pengadilan agama 

dalam menangani dan menyelesaikan kewenangan 

perkara ekonomi syariah, saat dimana Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 telah diundangkan, ada suara-

suara miris untuk meminta agar dikoreksi dan ditunda 

pelaksanaannya, karena dalam pembahasan di 

parlemen tidakdilakukan konsultasi dengan pihak yang 

mempunyai otoritas mengatur perbankan maupun 

dengan stakeholder ekonomi syariah. 

Dengan adanya perubahan Undang-undang ini, 

peradilan agama diberi kewenangan menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah, tentu merupakah langkah 

politik hukum yang luar biasa dalam melengkapi 

kelembagaan hukum untuk mewujudkan gerakan 

ekonomi syariah di Indonesia, sehingga kini 

gerakannya telah mendapatkan respon positif dan 

mendapatkan dukungan politik dari berbagai kalangan. 

Sebagai lembaga peradilan negara yang tercantum 



 

dalam UUD 1945, sekaligus upaya menghidupkan 

hukum Islam bagi pemeluknya, maka pengadilan 

agama saat ini mau tidak mau dan tidak diragukan lagi 

telah siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi 

syariah yang diajukan ke pengadilan agama. 

 Berdasarkan Undang-Undang Pasal 49 huruf i 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud 

dengan Ekonomi syari‟ah adalah Perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 

syari‟ah yang meliputi 

a. Bank Syari‟ah; 

b. Lembaga Keuangan Mikro Syari‟ah; 

c. Asuransi Syari‟ah; 

d. Reasuransi Syari‟ah; 

e. Reksadana Syari‟ah; 

f. Obligasi Syari‟ah dan Surat Berharga Berjangka 

Menengah Syari‟ah; 

g. Sekuritas Syari‟ah; 

h. Pembiayaan Syari‟ah; 

i. Pegadaian Syari‟ah; 

j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari‟ah; dan 

k. Bisnis Syari‟ah.
42

 

Dan dalam ketentuan Pasal 50 berbunyi sebagai 

berikut: 

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik  atau 

sengketa  lain dalam perkara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), khusus 

mengenai objek  sengketa tersebut harus diputus 

lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Umum. 

2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya 
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antara orang-orang yang beragama Islam, objek 

 sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama 

bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49.
43

 

 

Sumber Hukum Yang Digunakan Sebagai Dasar 

Hukum Untuk Menyelesaikan Sengketa Ekonomi 

Syari‟ah Sumber hukum yang dapat digunakan dasar 

hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi 

syari‟ah : 

a.Sumber Hukum Materiil 

Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, 

sumber-sumber hukum yang terpenting untuk 

dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara 

ekonomi syariah setelah, antara lain adalah : 

1) Nash Al-Quran 

Dalam al-quran terdapat banyak ayat yang 

membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip 

syariah yang dapat dipergunakan dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi dan keuangan, 

syauqi al-fanjani menyebutkan ada 21 ayat antara 

lain;  

Q.S AN-nisa ayat:5 

 
Artinya:Dan janganlah kamu serahkan kepada 

orang-orang yang belum sempurna 
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undang-undang republik indonesia  nomor 3 tahun 2006 tentang 

perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. 

 



 

akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 

sebagai pokok kehidupan. Berilah 

mereka belanja dan pakaianitu) dan 

ucapkanlah kepada mereka kata-kata 

yang baik.(an nisa ayat5) 

 

 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu’amalah tidak secara tunai(seperti 

berjualbeli, utang-piutang, sewa menyewa dan 

sebagainya) untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya…” (Al-

Baqarah: 282) 

 

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mendengar lagi Maha melihat. 

(Q.S : An-Nisa : 58) 



 

 

masih banyak lagi ayat tang membahas 

tentang masalah ekonomi dan keuangan baik 

secara mikro maupun makro, terutama tentang 

prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan.. 

2) Nash al Hadist  

Melihat pada kitab-kitab hadist yang 

disusun oleh para ulama ahli hadist diketahui 

bahwa banyak sakali hadist Rasullulah SAW 

yang berkaitan langsung berkaitan dengan 

kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Oleh 

karena itu mempergunakan al hadist sebagai 

sumber hukum dalam penyelesain sengketa 

ekonomi syariah sangat dianjurkan pada pihak-

pihak yang berwenang. Hadist rasulullah SAW 

yang dapt dijadikan rujukan dapat diambil dalam 

beberapa kitab hadist antara lain : 

)  
Artinya: “ dari ibnu umar r.a ia berkata: 

Rasulullah SAW melarang jual beli 

buah-buahan sebelum nampak tanda-

tanda masaknya, baik penjual maupun 

pembeli sama-sama dilarang” 

(Muttafaqun Alaihi)
44
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Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolany, Bulughul Marom Min Adillatil 

Ahlkam, Surabaya: Daarun Nasyr Al Mishriyah, hlm 173 



 

)  
Artinya: “ dari abu hurairah r.a, dari nabi SAW, 

beliau bersabda: barang siapa 

meminjam  harta orang lain dengan 

niat akan mengembalikannya maka 

Allah akan menolongnya, tetapi 

barang siapa yang berniat tidak 
mengembalikannya maka Allah akan 

mencelakakannya”.(HR.Bukhari)
45

 

3) Peraturan Perundang-Undangan 

Banyak sekali aturan hukum yang terdapat 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

yang mempunyai titik singgung dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 antara lain; 

Undang-undang No 7 tahun 1992 jo Undang-

undang No 10 tahun1998 jo Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, 

peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh 

Bapepam-LK mengenai aspek-aspek syariah di 

pasar modal
46

. Oleh karena itu Hakim Peradilan 

Agama harus mempelajari dan memahaminya 

untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan 

perkara ekonomi syari‟ah. 

4) Fatwa-fatwa Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) 

Dewan syari‟ah Nasional (DSN) berada 

dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. 

Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk 

menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam 

                                                             
45

Opcit, hlm 175 
46

Ridwan Ahmad, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

kekusaan pengadilan agama bidang ekonomi syariah, http;www.pa-

kalianda.go.id/gallery/artikel/201, faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan kekusaan pengadilan agama bidang ekonomi syariah, Di unduh 

hari selasa 15desember 2015 



 

kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syari‟ah. 

5) Akad Perjanjian (Kontrak) 

Dalam mengadili perkara sengketa ekonomi 

syari‟ah, sumber hukum utama adalah perjanjian, 

sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. 

Oleh karena itu, hakim harus memahami jika 

suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat 

dan rukun sahnya suatu perjanjian. 

Syarat suatu akad perjanjian itu sudah 

memenuhi azas kebebasan berkontrak, azas 

persamaan dan kesetaraan, azas keadilan, azas 

kejujuran jika aqad perjanjian itu mengandung 

hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti 

mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, 

ada unsur gharar atau tipu daya, unsur maisir 

atau spekulatif dan unsur dhulm atau 

ketidakadilan
47

. 

6) Fiqih dan Ushul Fiqih 

Fiqih dan ushul fiqih merupakan sumber 

hukum yang dapat dipergunakan dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syari‟ah. 

Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang muktabar 

berisi berbagai masalah muamalah yang dapat 

dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah 

ekonomi syari‟ah. 

Berdasarkan surat edaran Nomor B/1/735 

tanggal 18 februari 1958 agar mempedomani 13 

kitab fiqih dalam memutus perkara di lingkungan 

peradilan agama seperti bidayatul mustahid yang 

ditulis oleh ibnu rusy, al mulakhkhash al fiqih 

yang ditulis oleh syaikh DR shalih bin fauza bin 

abdullah al fauzan, al fiqih al islami wa adillatuhu 
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Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 

(Yogyakarta : Liberty,1999), hlm. 99 



 

yang ditulis oleh DR wahab al zuhaili, fiqhus 

sunnah yang ditulis oleh sayyid sabiq.
48

 

7) Adat Kebiasaan 

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber 

hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili 

perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang 

ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling 

tidak tiga syarat yaitu : 

a) perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat 

tertentu secara berulang-ulang dalam 

waktu yang lama (longaet inveterate 

consuetindo) ;  

b) kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan 

hukum masyarakat (opinion necessitates); 

c) adanya akibat hukum apabila kebiasaan 

itu dilanggar. 

Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah 

mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat 

dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam 

mengadili perkara ekonomi syariah. 

8) Yurisprudensi  

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber 

hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara 

ekonomi syariah dalam hal ini adalah 

yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat 

pertama dan tingkat banding yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh 

Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah 

Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum 

tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah.
49

 

 

b. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil) 

 Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan 

Agama untuk mengadili sengketa ekonomi 
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Ridwan Ahmad, Loc.Cit 
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Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit 



 

syari‟ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan 

dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum 

antara lain:  

1) Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; 

2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006; 

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947; 

4) PP Nomor 9 Tahun 1975; 

5) RV (Reglement op de Burgerlijke 

Rechsvordering); 

6) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI; 

7) Surat Edaran Mahkamah Agung no 8 tahun  

2008 tentang arbitrase; 

8) doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum/Kitab-

kitab Fiqih; 

9) Peraturan Mahkamah Agung no.2 tahun 

2008 tentang kompilasi hukumn ekonomi 

syariah(KHES).
50
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Hamam Taufiq,Peradilan Agama Reformasi Kekuasaan 

Kehakiman Di Indonesia  (Jakarta: PenerbitPT.Tatanusa), hlm 220-221 

 



 

BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang 

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun 

Pemerintah melalui dana repelita pada tahun 1975/1976 

dengan luas 150 M
2
 diatas tanah seluas 400 M

2
. Bangunan 

yang terletak di jalan Cendana N0. 5 Rawa Laut Tanjung 

Karang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit 

penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa 

balai sidang karena belum memenuhi persyaratan standar 

untuk disebut sebagai gedung kantor. Sebelum di jalan 

Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung 

Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariáh pernah 

berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan 

Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan 

Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang 

sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariáh 

lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di 

Teluk Betung.
51

 Saat ini Pengadilan Agama Kelas I  

Tanjung Karang berlokasi di Jl. Untung Suropati No. 2 

Bandar Lampung. 

Visi Pengadilan Agama Bandar Lampung mengacu 

kepada Visi Mahkamah Agung “ Mewujudkan Peradilan 

Yang Agung”, sehingga Visi Pengadilan Agama Bandar 

Lampung adalah :“Terwujudnya Pengadilan Agama Bandar 

Lampung Yang Bersih, Berwibawa, dan Profesional Dalam 

Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supremasi 

Hukum”. 

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung 

Karang terdiri dari dua (2) gedung masing-masing berlantai 

dua (2); dengan luas keseluruhan 910 M
2
. Bangunan 
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 Data yang dihimpun dari laman resmi pegadilan agama Tanjung 

Karang  http://pa-tanjungkarang.go.id/. Diunduh pada tanggal 15 Desember 

2015 

http://pa-tanjungkarang.go.id/


 

pertama diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Bandar lampung  Mahfudh Arhasy, S.H. Atas nama Ketua 

Mahkamah Agung RI, pada tanggal 15 Maret 2005 / 4 

shafar 1426 H. Sedangkan bangunan kedua diresmikan oleh 

Ketua Pengad Agama Bandar Lampung Drs. Ahmad 

Syarhuddin, S.H., M.H. pada tanggal 19 Juni 221 Jumadil 

Awwal 1427 H
52

 

Dalam mewujudkan visi di atas, misi yang dilaksanakan 

adalah : 

1.   Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya  

ringan; 

2.   Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan; 

3.   Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif; 

4.   Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum 

masyarakat; 

5.   Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen 

peradilan; 

6.    Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. 

 

B. Gambaran Umum Perkara 

Pengadilan Agama Tanjung Karang menangani perkara 

peradilan yang sesuai dengan kewenangan absolutnya 

sebagaimana amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989. Perkara-perkara yang terdafatar antara lain, perkara 

perwalian sebanyak 9 perkara, perkara penguasaan anak 

sebanyak 8 perkara, harta bersama 12 perkara, cerai gugat 

1008 perkara, cerai talak 355 perkara, pembatalan 

perkawinan 2 perkara, izin poligami 1 perkara, isbat nikah 

22 perkara, dispensasi kawin 2 perkara, kewarisan 17 

perkara, hibah 1 perkara, dan lain-lain 5 perkara, dengan 

rincian rekap jenis perkara diterima tahun 2015 sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 
Rincian Jenis Perkara Diterima Tahun 2015 

No. Jenis Perkara Total 

1. Penunjukan Orang Lain sebagai Wali 0 Perkara 

2. Pencabutan Kekuasaan Wali 0 Perkara 

3. Perwalian 9 Perkara 

4. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 Perkara 

5. Pengesahan Anak 0 Perkara 

6. Hak Hak Bekas Istri 0 Perkara 

7. Nafkah Anak oleh Ibu 0 Perkara 

8. Penguasaan Anak 8 Perkara 

9. Harta Bersama 12 Perkara 

10. Cerai Gugat 1008 Perkara 

11. Cerai Talak 355 Perkara 

12. Kelalaian Atas Kewajiban 0 Perkara 

13. Pembatalan Perkawinan 2 Perkara 

14. Penolakan Perkawinan oleh PPN 0 Perkara 

15. Pencegahan Perkawinan 0 Perkara 

16. Izin Poligami 1 Perkara 

17. Ganti Rugi Terhadap Wali 0 Perkara 

18. Asal Usul Anak 0 Perkara 

19. Penetapan Kawin Campur 0 Perkara 

20. Isbat Nikah 22 Perkara 



 

21. Izin Kawin 0 Perkara 

22. Dispensasi Kawin 2 Perkara 

23. Wali Adhal 0 Perkara 

24. Pengangkatan Anak 0 Perkara 

25. Ekonomi Syariah 0 Perkara 

26. Kewarisan 17 Perkara 

27. Wasiat 0 Perkara 

28. Hibah 1 Perkara 

29. Wakaf 0 Perkara 

30. Zakat/Infak/Shadaqah 0 Perkara 

31. P3HP 0 Perkara 

32. Lain-Lain 5 Perkara 

Jumlah 

Total 
1442 Perkara 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa pada tahun 2015 

terdapat 1442 perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama, 

dari perkara- perkara tersebut diatas banyak perkara yang 

terdaftar yakni perkara cerai gugat berjumlah 1008 Perkara 

dan cerai talak berjumlah 355 perkara, sedangkan perkara 

sengketa ekonomi syariah tidak ada yang terdaftar di 

pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah melalui Pengadilan 

Agama, masih sangat jarang sekali dilakukan, berdasarkan 

rekap data yang ada, penyelesaian sengketa ekonomi 

syari‟ah melalui Pengadilan Agama di Pengadilan Agama 

Kelas I A Tanjung Karang baru satu kali terjadi yaitu pada 

tahun 2014, dibawah ini rincian tenteng perkara ekonomi 



 

syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kelas I 

Tanjung Karang.
53

 

Tabel 3.2 
Rincian Perkara Ekonomi Syariah Yang Terdaftar Di Pengadilan Agama 

Tanjung Karang Dengan No Perkara 170/Pdt.G/2014/PA.Tnk 

Nomor Perkara : 170/Pdt.G/2014/PA.Tnk 

Tanggal Daftar : Jumat, 14 Februari 2014 

Jenis Perkara : EKONOMI SYARIAH 

Prodeo : 0 

Tanggal PMH : Senin, 17 Februari 2014 

Tanggal PHS : Selasa, 18 Februari 2014 
 

 

 

SIDANG KE TANGGAL SIDANG RUANG SIDANG 

1 Kamis, 27 Maret 2014 Ruang Sidang II 

2 Kamis, 3 April 2014 Ruang Sidang II 

3 Kamis, 8 Mei 2014 Ruang Sidang II 

4 Kamis, 22 Mei 2014 Ruang Sidang II 

5 Kamis, 21 Agustus 2014 Ruang Sidang II 

TANGGAL PUTUS 

Tanggal Putus : Kamis, 21 Agustus 2014 

Tanggal Minutasi : Senin, 25 Agustus 2014 

Tanggal AC : *) tidak dipublikasi. 

Nomor AC : *) tidak dipublikasi. 
 

 

AMAR 
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 Ibid 



 

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat; 

2. Menyatakan Pengadilan Agama xx Tidak Berwenang 

Mengadili Perkara Ini; 

3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara 

Yang Hingga Kini Dihitung Sebesar Rp. 861.000,- 

(delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ; 
 

 

    

Menurut informasi yang di dapat dari hakim, di lihat 

dari kronologi gugatannya, perkara tersebut mengenai 

pemasalahan ekonomi, namun dilihat dari isi permohonan 

gugatannya penggugat meminta Pengadilan Agama 

Tanjung Karang untuk membatalkan putusan failed karena 

pinjaman di bank syariah yang telah di keluarkan oleh 

pengadilan niaga, oleh sebab itu Pengadilan Agama 

Tanjung Karang tidak berwenang untuk mengdili perkara 

tersebut, karena tidak relevansi dengan kewenangan 

pengadilan agama
54

.  

Setelah kasus sengketa ekonomi syariah tersebut 

tidak ada lagi kasus sengketa ekonomi syariah yang  

terdaftar di Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang, 
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 Wawancara dengan   Dra. Mufidathul Hasanah, SH. M.H 

Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang, tanggal   04 maret 2016   

PEMOHON / 

PENGGUGAT 

Nama Alias : SSS 

Umur / Pekerjaan :  Ibu 

Rumah 

Tangga 

Alamat : Jakarta 

Selatan 

 

 

  

TERMOHON / TERGUGAT 

Nama Alias : PNITKCST

K 

Umur / 

Pekerjaan 

:                     

Alamat : Bandar 

Lampung 

 

 



 

Karena masyarakat kurang memahami pengertian sengketa 

itu sendiri, yang pada dasarnya permasalahan sengketa itu 

hanya pada akad atau perjanjiannya saja, jika isi perjanjian 

itu dilakukan maka tidak ada permasalahan yang muncul 

sedangkan jika isi perjanjian itu di langgar barulah ada 

permasalahan.
55

 

Minimnya penyelesaian perkara mengenai sengketa 

ekonomi syari‟ah yang ditempuh melalui Pengadilan Agama, 

belum tentu karena ketiadaan sengketa ekonomi syari‟ah itu 

sendiri. Hal ini bisa terjadi karena tiga kemungkinan, penulis 

mempunyai hipotesa sebagai berikut : 

1. Kurangnya sosialisasi mengenai proses penyelesaian 

sengketa ekonomi syari‟ah melalui Pengadilan Agama, 

sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama. 

Sehingga sebagian masyarakat masih menempuh proses 

penyelesaian sengketa tersebut masih melalui 

Pengadilan Umum; 

2.  Rendahnya pemahaman masyarakat muslim pada 

umumnya mengenai proses sengketa ekonomi syari‟ah 

melalui Pengadilan Agama; 

3. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah 

dilakukan melalui cara yang lain sebagai alternatif, bisa 

saja melalui Arbitrase, atau upaya perdamaian.  

 

 

 

C. Struktur Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang 
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 Wawancara dengan  Drs. Syamsuddin , Pengadilan Agama Kelas 

I Tanjung Karang, tanggal  21 januari 2016  Drs. Syamsuddin 



 

  



 

D. Standar Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Dalam 

Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah 

Kewenangan  Pengadilan Agama menurut Undang-

Undang  No 7 Tahun 1989 Pasal 49 adalah Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, 

kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam, wakaf dan shadaqah.
56

  

Namun dengan diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama bertugas 

dan berwenang 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, 

yang dijelaskan dalam Pasal 49 huruf i yang dimaksud 

dengan Ekonomi syari‟ah adalah “Perbuatan atau kegiatan 

usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari‟ah.” Yang 

meliputi; 

1. Bank Syari‟ah; 

2. Lembaga Keuangan Mikro Syari‟ah; 

3. Asuransi Syari‟ah; 

4. Reasuransi Syari‟ah; 

5. Reksadana Syari‟ah; 

6. Obligasi Syari‟ah dan Surat Berharga Berjangka 

Menengah Syari‟ah; 

7. Sekuritas Syari‟ah; 

8. Pembiayaan Syari‟ah; 

9. Pegadaian Syari‟ah; 

10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari‟ah; dan 

11. Bisnis Syari‟ah.
57
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 Dra. Mufidathul Hasanah, SH. M.H, Op, Cit 
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 Sinar grafika redaksi,amandemen undang-undang peradilan 

agama,cetakan ketiga,sinar grafika,jakarta,april 2008 hal 32 



 

Lebih lanjut Drs. Firdaus, MA mengungkapkan 

dengan bertambahnya kewenganan pengadilan agama 

Sebagian masyarakat menganggap bahwa peradilan agama 

adalah satu-satunya lembaga peradilan di Indonesia yang 

mampu mengakomodir kebutuhan dengan baik akan 

hukum-hukum yang bermuatan syariah dan tradisi 

keislaman yang mengental. Sehingga dalam sengketa 

ekonomi sayariah pengadilan agama lah yang pada 

dasarnya lebih berkompeten dalam menangani sengketa 

ekonomi syariah.
58

 

Di samping itu, kewenangan tersebut merupakan 

peluang  namun juga sekaligus tantangan. Peluangnya 

adalah adanya dukungan dari para ulama, cendikiawan, dan 

masyarakat Islam pada umumnya yang menghendaki 

berharapan agar sengketa ekonomi syariah dapat ditangani 

oleh pengadilan agama dengan baik, sedangkan 

tantangannya adalah hakim Pengadilan Agama harus 

menangani perkara ekonomi syariah secara cepat, 

sederhana dan biaya ringan serta adil sesuai dengan amanat 

undang-undang
59

. 

Dalam menyelesikan sengketa syariah seorang 

hakim harus memahami peraturan Mahkamah Agung No 2 

tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah dan 

Kitab-kitab fiqih klasik, dimana kompilasi tersebut terdiri 

dari dua buku yaitu buku I tentang subyek hukum dan 

amwal yang memuat tentang hal-hal ketentuan umum, 

subyek hukum yang memuat kecakapan hukum, dan 

perwalian, amwal yang mengatur tentang asas kepemilikan 

amwal, cara memperoleh amwal dan sifat kepemilikan 

amwal. 

Buku II mengatur tentang hal-hal ketentuan  

umum, asas akad, rukun, syarat, kategori hukum, aib, 

akibat, dan penafsiran akad ba’i, syirkah, syrikah milik, 

mudharabah, muzara’ah dan musaqah, khiyar, ijarah, 
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hafalah, hawalan, rahn, wadi’ah, gasb dan itlaf, wakalah, 

shulh, pelepasan hak, ta’min, Reksadana Syari‟ah, Obligasi 

Syari‟ah, Pembiayaan Syari‟ah rekening koran syariah, 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari‟ah, pasar modal, 

multi jasa qard. 

 

E. Upaya Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang 

Dalam Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Hakim 

dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syari’ah 

Hakim Syamsudin menyatakan setelah disahkannya 

UU No 3 Tahun 2006 tentag Peradilan Agama di mana 

terdapat penambahan kewenangan absolut yaitu dapat 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pengdilan sudah 

mempersiapkan diri begitu pun dengan hakimya. Hamam 

Taufiq mengatakan, harus siap jika ada sengketa ekonomi 

syariah yang masuk ke pengadilan agama, karena hakim 

dianggap tahu akan hukumnya sesuai dengan asas adagium 

ius curia novit.
60

 

Upaya yang dilakukan pengadilan agama dengan 

bertambahnya kewenangan absolut yaitu menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah, dengan mempersiapkan diri 

dengan melakukan pembenahan-pembenahan seperti 

peningkatan sumber daya manusia yakni hakim melakukan 

pelatihan dan sertifikasi di bidang ekonomi syariah untuk 

meningkatkan kualitas dan kompetensi hakim pengadilan 

agama tanjung  karang, serta peragkat-perangkat hukum 

lainya yang dapat menunjang kinerja hakim dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan peningkatan 

kemampuan mengelola administrasi peradilan untuk 

mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan 

profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju 

supremasi hukum
61
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Suatu keniscayaan sosok hakim selalu memperkaya 

pengetahuan dan wawasannya serta mengasah 

intelegensinya, karena bagaimanapun hakim harus 

mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi 

ijtihadnya sehingga putusanya harus dianggap benar adanya 

(res judikata pro veriate habetur). Relevan dengan itu 

hakim dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai 

hukum ekonomi syariah. Tidak bisa dipungkiri hakim 

pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan 

hukum umum dan pendidikan hukum Islam akan tetapi oleh 

karena selama ini, tidak menangani sengketa yang berkaitan 

dengan sengketa ekonomi syariah, tentu wawasan dan 

pengetahuan yang dimiliki boleh dikatakan agak terbatas. 

Oleh sebab itu hakim wajib meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan hukum ekonomi syariah yang menjadi tugas 

pokoknya melalui simposium, seminar, diskusi, pendidikan 

dan latihan, bimbingan teknis, bahkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi atau lebih spesipik ke bidang ekonomi 

perbankan. 

 

Disamping itu hakim juga harus memiliki wawasan 

yang memadai tentang lembaga keuangan ekonomi syariah, 

bahkan seorang hakim juga perlu meningkatkan kepekaan 

dan sensitifitasnya bahwa akan terjadi sengketa ekonomi 

syariah di luar ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf i 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut karena 

hukum dan ekonomi itu dinamis atau berkembang sesuai 

dengan perkembangan zaman apalagi akan diberlakukan 

perdagangan bebas sehingga tidak menutup kemungkinan 

akan timbul masalah-masalah baru di kemudian hari yang 

harus dicarikan penyelesaiannya melalui pengadilan agama. 

 

Bertitik tolak dari asumsi tersebut ekonomi syariah 

adalah ilmu dan sistem yang bersumber dari imperative 

wahyu Allah swt. untuk keselamatan dan kesejahteraan 

ummat manusia. Paradigma, asumsi dan teori-teorinya 

sangat kondusif bagi kebutuhan kelangsungan hidup pada 

masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara potensial 



 

memiliki peluang yang besar untuk menjadi alternatif 

sebagai solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan 

sosialis di masa yang datang. 

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan 

kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, dengan 

mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi 

Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan 

Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial 

Training Center (JTC) dengan menggunakan konsep 

pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing 

Judicial Education atau CJE)
62

. Maksudnya, pendidikan 

dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan 

aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan 

formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan.  

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam sistem 

pendidikan dan pelatihan profesi hakim dan aparatur 

peradilan yang berkualitas dan terhormat dalam konsep CJE 

antara lain sebagai berikut: 

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas 

SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan 

pelatihan. 

2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis 

kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan 

hakim dan aparatur peradilan yang akan 

diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk 

penyesuaian dengan penerapan sistem kamar. 

3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan 

berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan. 

4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan 

dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk 

melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung 

penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun 

menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan. 
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5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan 

sistem SDM secara keseluruhan.
63

 

Peningkatan keilmuan sumber daya manusia 

(hakim dan pegawai) Pengadilan Agama Kelas I Tanjug 

Karang dengan mengikuti pelatihan rutin oleh Badilag yang 

dilaksanakan setiap setahun sekali semenjak 

diberlakukannya Undang-Undang No 3 Tahun 2006, 

dimana pelatihan tersebut dilakukan berkelanjutan.
64

 Selain 

pelatihan rutin, Hakim mengikuti kegiatan diklat yang 

dilaksanakan di megamendung – bogor yang dibuka secara 

resmi oleh Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA RI yang 

berlangsung selama 6 hari dengan topik pelatihan tematik 

ekonomi syariah bagi hakim Pengadilan Agama, pada bulan 

desember hakim dan pegawai Pengadilan Agama Tanjung 

Karang mengikuti diskusi umum putaran ketiga yang 

diselenggarakan oleh MA secara live streaming dengan 

materi konsep ekonomi syariah dan perbankan syariah yang 

disampaikan oleh Dr. Ir. Hi. Adiwarman A Karim, MBA, 

MAEP Dan Prof. Dr. Jaih Mubarok
65

. 

Komisi Yudisial juga mengadakan seminar yang 

dapat diikuti dengan lansung datang ataupun secara online, 

mengikuti dengan cara online dilakukan dengan cara 

mendaftar dengan e-mail, setelah terdaftar akan 

mendapatkan pertanyaan tentang ekonomi syariah, setelah 

dijawab dan mendapat skor, materi seminar dikirim melalui 

e-mail dimana materi tersebut tentang penyelesaian 

sengketa perbankan syariah
66

.   

Dan pada bulan  maret  2014 tiga orang tim IT 

(informasi teknologi) mengikuti pelatiahan IT yang 

diselenggarakan  Pengadilan Tinggi Agama Tanjung 

Karang selama satu hari yang di buka langsung oleh ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Karang Dr. Zainuddin 
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Pajari yang didampingi sekertaris dan tim IT Pengadilan 

Tinggi Agama Tanjung Karang, dan pada tanggal 31 juli 

2015 hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang mengikuti 

bimbingan teknis hakim berbasis kompetensi dengan tema 

ekonomi syariah dan sertifikasi untuk panitera pengganti 

yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Tanjung 

Karang
67

. 

Selain pelatihan dan bimbingan Pengadilan Tinggi 

Agama Tanjung Karang juga mengadakan seminar dengan 

pemateri dari ahli praktisi ekonomi syariah yang diikuti 

seluruh hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang.
68

 Dari 

pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada hakim maupun 

aparaturnya sebagian besar hakim pengadilan agama 

tanjung karang sudah mempunyai setifikat, dengan 

demikian ketua pengadilan menentukan majelis ekonomi 

syariah dengan bedasarkan kepercayaan terhadap hakim 

yang terpilih dan mempertimbangkan kemampuan yang 

mencukupi yang beranggotakan Drs. Syamsuddin sebagai 

hakim ketua, Drs. Firdaus, MA dan Dra. Mufidathul 

Hasanah, SH. M.H sebagai hakim anggota
69

.  

Pembentukan ini ditujukan sebagai wadah 

penanganan perkara yang bersifat khusus, seperti ekonomi 

syariah. Selain itu peningkatan kemampuan mengelola 

administrasi peradilan juga ditambah untuk mewujudkan 

peradilan yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam 

penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum, 

sesuai dengan visi Pengadilan Agama Tanjung Karang. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Standar Kompetensi Hakim Pengadilan 

Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi 

Syariah 

Perluasan kewenangan peradilan agama untuk 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan 

fenomena baru yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran 

aparat (pegawai dan hakim) Peradilan Agama. Sesuai 

dengan syarat seseorang dapat diangkat menjadi hakim 

Undang-Undang No 50 Tahun 2009, seorang calon harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945; 

e. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai 

hukum Islam; 

f. lulus pendidikan hakim; 

g. mampu secara rohani dan jasmani untuk 

menjalankan tugas dan kewajiban; 

h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercel 

i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan 

paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; 

j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena 

melakukan kejahatan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap
70

. 

 Dilihat dari syarat diatas poin e “sarjana syariah 

atau sarjana hukum islam”, dan poin f “lulus pendidikan 

hakim‟‟, hakim pengadilan agama sebenarnya sudah 

menguasai hukum sayriah termasuk ekonomi syariah, 

namun selama ini tidak menangani sengketa yang terkait 
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dengan ekonomi syariah, sehinnga wawasan mereka 

tentang ekonomi syariah terbatas, wawasannya hanya 

masalah sengketa perkawinan, waris, hibah, waqaf dan 

sadaqah yang selama ini ditanganinya. 

Hakim Peradilan Agama yang didukung para 

ulama, cendikiawan, dan masyarakat Islam pada 

umumnya harus selalu memperkaya pengetahuan 

hukumnya, juga sebagai pertanggung jawaban dan sikap 

keprofesionalan sebagai seorang Hakim. Sejalan dengan 

itu Hakim Pengadilan Agama harus memperdalam 

keilmuannya di bidang ekonomi syariah, karena hakim 

dituntut memahami segala perkara yang sudah menjadi 

kompetensinya dan menyelesaikan perkara ekonomi 

syariah secara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta 

adil seseuai dengan amanat undang-undang. 

Untuk mewujudkan hal diatas Hakim Pegadilan 

Agama Kelas I Tanjung Karang mengikuti pelatihan 

dibidang ekonomi syariah untuk memperdalam 

keilmuannya dan mensertifikasikannya, bahkan para 

Hakim melanjutkan kesarjanannya pada strata 2 dan 3 

mengambil konsentrasi hukum bisnis dan ekonomi 

syariah. Di samping memperdalam keilmuan di bidang 

ekonomi syariah seorang hakim pengadilan agama dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus 

memahami peraturan mahkamah agung no 2 tahun 2008 

tentang kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai 

sumber hukumnya, dimana kompilasi hukum ekonomi 

syariah, terdapat 4 buku yg terdiri dari buku I yang 

memuat tentang ketentuan umum subyek hukum dan 

perwalian, buku II memuat tentang ketentuan  umum, 

asas akad, rukun, syarat, kategori hukum, buku IV 

memuat tentang akutansi syariah. 

 

 

 

 

B. Analisis Upaya Pengadilan Agama Kelas I Tanjung 

Karang Dalam Peningkatan Kualitas Dan 



 

Kompetensi Hakim dalam Menangani Sengketa 

Ekonomi Syari’ah. 

Sesuai dengan asas adagium ius curia novit 

dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya walaupun 

perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan baru 

pengadilan agama, Pengadilan Agama Kelas I Tanjung 

Karang mempersiapkan jajaran aparat (pegawai dan 

hakim) dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan diklat 

yang diadakan oleh Mahkamah Agung, bimbingan yang 

di adakan Pengadilan Tinggi Agama,dan seminar yang 

diadakan Komisi Yudisial. 

Pelatihan diatas menggunakan sistem sistem 

pendidikan dan pelatihan profesi hakim dan aparatur 

peradilan yang berkualitas dan terhormat atau Qualified 

and Respectable Judicial Training Center (JTC) dengan 

menggunakan konsep pendidikan yang permanen dan 

berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE), 

untuk membentuk manajemen sumber daya manusia 

berbasis kompetensi yang diselaraskan dengan visi dan 

misi pengadilan agama kelas I tanjung karang. 

Dari pelatihan tersebut sebagian besar hakim 

pengadilan agama kelas I tanjung karang sudah 

mempunyai setifikat, dengan demikian ketua pengadilan 

menentukan majelis ekonomi syariah dengan bedasarkan 

kepercayaan terhadap hakim yang terpilih dan 

mempertibangkan kemampuan yang mencukupi yang 

beranggotakan Drs. Syamsuddin sebagai hakim ketua, 

Drs. Firdaus, MA dan Dra. Mufidathul Hasanah, SH. 

M.H sebagai hakim anggota. 

Peradilan agama dalam mengadili sengketa 

ekonomi syariah akan mencari hukum atas peristiwa 

yang disengketakan melalui berbagai sumber hukum 

diantaranya; akad (isi perjanjian) sesuai dengan Al-

Quran, undang-undang, yurisprudensi, fatwa dewan 

syariah nasional yang merupakan hasil ijma ulama, dan 

fiqih yang merupakan doktrin pengetahuan hukum islam. 

Akan tetapi pada pada perkembangan terakhir, sumber 

hukum bagi peradilan agama untuk mengadili sengketa 



 

ekonomi syariah adalah Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES). 

Setelah amandemen undang-undang nomor 3 

tahun 2006 tentang peradilan agama dimana kewenangan 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi 

kewenangan absolut bagi peradilan agama, pada tahun 

2014 perkara ekonomi syariah dengan No 

170/pdt.G/2014/PA.Tnk terdaftar Pengadilan Agama 

Kelas I Tanjung Karang, perkara tersebut tidak bisa 

diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kelas I Tanjung 

Karang karena tidak relevansi dengan kewenangan 

pengadilan dimana di lihat dari kronologi gugatannya, 

perkara tersebut mengenai pemasalahan ekonomi, namun 

dilihat dari isi permohonan gugatannya penggugat 

meminta Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang 

untuk membatalkan putusan failed karena pinjaman di 

bank syariah yang telah di keluarkan oleh pengadilan 

perniagaan. 

Dari keputusan atas perkara ekonomi syariah 

dengan No.170/pdt.G/2014/PA.Tnk, jajaran aparat 

(pegawai dan hakim) Pengadilan Agama Kelas I Tanjung 

Karang siap menangani sengketa ekonomi syariah yang 

masuk ke Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang 

selanjutnya. 

  Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah 

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah: 

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara 

lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan 

syariah dengan nasabahnya; 

2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara 

sesama lembaga keuangan dan lembaga 

pembiayaan syariah; 

3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara 

orang-orang yang beragama Islam, yang mana 

akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas 

bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah 



 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah Selain dalam 

hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, 

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur 

tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) 

Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang 

melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah 

(ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum 

untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, 

sebagaimana tercantum dalam”Dalam definisi 

pengadilan agama tersebut kata “Perdata” dihapus. Hal 

ini dimaksudkan untuk: 

1. Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama 

dalam menyelesaikan pelanggaran atas undang-undang 

perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. 

2. Untuk memperkuat landasan hukum Mahkamah 

Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang 

jinayah berdasarkan Qonun. 

Dalam Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 

disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam dalam bidang: 

a. Perkawinan 

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam,  

c. Wakaf dan shadaqoh 

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam  menjadi salah satu faktor pendorong 

berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya 

yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga 

ekonomi syari‟ah tumbuh berkembang mulai dari 

lembaga perbankan syari‟ah, asuransi syari‟ah, pasar 

modal syari‟ah, dan pegadaian syari‟ah. Perkembanagan 

ini tentunya juga berdampak pada perkembangan 



 

sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya. Selama ini 

apabila terjadi konflik  dalam bidang ekonomi syari‟ah 

harus melalui peradilan umum. Menyadari hal ini, maka 

dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan 

UU No. 7 tahun 1989 maka ruang lingkup Peradilan 

Agama diperluas ruang  lingkup tugas dan wewenang 

Pengadilan Agama Yaitu : 

1.      Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang : 

a. Perkawinan 

b. Kewarisan 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakat 

g. Shadaqah 

h. Infaq, dan 

i. Ekonomi syari‟ah 

Seperti yang sudah di jelaskan diatas dan pada 

pasal 49 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

ekonomi syari‟ah meliputi Bank syari‟ah, Asuransi 

syari‟ah dan banyak yang lainnya.
71

 

2.      Diberikan tugas dan wewenang penyelesaian 

sengketa hak milik atau keperdataan lainnya. 

Dalam Pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 

disebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai 

hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka 

khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut 

harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum. Demi terbentuknya 

                                                             
71 Maftukhatusolikhah dan Rusyid, Riba Dan Penyelesaian 

Sengketa Dalam Perbankan Syariah. ( Politea Press, Yogyakarta, 2008). Hal. 

36 



 

pengadilan yang cepat dan efesien maka Pasal 50 UU 

No.7 tahun 1989 diubah menjadi dua ayat yaitu : Ayat 

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa 

lainnya dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49, khususnya mengenai obyek sengketa tersebut 

harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Umum, ayat (2) Apabila terjadi 

sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat  

(1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang 

beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh 

Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 49. 
72

 

Tujuan diberinya wewenang tersebut kepada 

Pengadilan Agama adalah untuk menghindari upaya 

memperlambat atau  mengulur waktu penyelesaian 

sengketa karena alasan aadanya sengketa hak milik atau 

keperdataan lainnya tersebut yang sering dibuat oleh 

pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di 

Peradilan Agama.
73

 

Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama menjadi UU No.3 Tahun 2006 

dapat dimakanai sebagai politik hukum ekonomi syariah 

dengan cara memperluas kewenangan Pengadilan 

Agama. Dalam hal ini Peradilan Agama memiliki 

kewenagan untuk menyelesikan sengketa ekonomi 

syariah  secara ligitasi atau peradilan formal. 

Amandemen tidak hanya memperluas kewenangan, 

tetapi juga memberikan ruang lingkup yang jelas tentang 

sengketa ekonomi tidak hanya sebatas masalah 

perbankan saja ,tetapi meliputi lembaga keuangan mikro 

syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana 

syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka 
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 Perwataatmadja Karnaen, Bank Dan Asuransi Islam Di 

Indonesia, (Prenada Media, Jakarta, 2005). Hal. 47 



 

menengah menengah syariah, sekuritas syariah, 

pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun 

lembaga keuangan syariah.
74

 

Dengan disahkannya Kompilasi Hukum 

ekonomi syariah dengan Peraturan Mahkamah Agung  

(PERMA) No. 2 Tahun 2008 dan di Undangkannya  UU 

No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada 

tanggal 16 juli 2008 mendapat perhatian dari masyarakat 

pencari keadilan berkaitan dari persoalan ekonomi 

syariah yang di cantumkan dalam undang-undang No. 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah berkenaan 

dengan penyelesaian sengketa Perbankan syariah. Pasal 

55 UU No. 21 tahun 2008 menyatakan : 

1.    Penyelesaian sengketa perbankan syariah 

dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama. 

2.    Dalam hal para pihak telah memperjanjikan 

penyelesaian sengketa selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1),penyelesaian sengketa 

dilakukan sesuai dengan akad. 

3.    Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip syariah.
75

 

Ketentuan pasal 55 ayat (1) tersebut di atas 

adalah sejalan dengan pasal 49 huruf I Undang-undang 

No.3 tahun 2006 yang menyebutkan kewenangan 

Pengadilan agama adalah menyelesaikan sengketa 

ekonomi termasuk perbankan syariah.Penjelasan pasal 

55 ayat ( 2 ) menyatakan : yang di maksud  dengan 

“Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad 

„adanya upaya sebagai berikut : 

a.    Musyawarah  

b.    Mediasi 
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c.    Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional 

(Basyarnas ) atau Lembaga arbitrase lain. 

d.    Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

umum. 

  



 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
1. Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Hakim 

Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

Ekonomi Syariah yakni Hakim Pegadilan Agama 

diwajibkan mengikuti pelatihan dibidang Ekonomi 

Syariah untuk memperdalam keilmuannya dan 

mensertifikasikannya, bahkan para hakim melanjutkan 

kesarjanannya pada strata 2 dan 3 mengambil 

konsentrasi hukum bisnis dan Ekonomi Syariah. Di 

samping memperdalam keilmuan di bidang Ekonomi 

Syariah seorang hakim pengadilan agama dalam 

menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah harus 

memahami peraturan mahkamah agung no 2 tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai 

sumber hukumnya. 

2. Upaya pengadilan agama dalam peningkatan kualitas 

Hakim dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah 

dengan disahkannya Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Pengadilan Agama Tanjung Karang sudah 

mempersiapkan hakim maupun aparaturnya untuk 

menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah dengan cara 

dengan mempersiapkan diri dengan melakukan 

pembenahan-pembenahan seperti peningkatan sumber 

daya manusia yakni dengan melakukan pelatihan rutin 

oleh Badilag yang dilaksanakan setiap setahun sekali dan 

diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung, bimbingan 

yang di adakan Pengadilan Tinggi Agama,dan seminar 

yang diadakan Komisi Yudisial. 

 

B. Saran  

1. Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang lebih 

mensosialisasikan perubahan Undang-Undang No 3 

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dimana 

bertambahnya kewenangan absolutnya yaitu menangani 



 

sengketa Ekonomi Syariah kepada masyarakat. 

2. Bagi masyarakat harus lebih memahami pengertian 

sengketa itu sendiri, yang pada dasarnya permasalahan 

sengketa itu hanya pada aqad atau perjanjiannya saja, 

jika isi perjanjian itu dilakukan maka tidak ada 

permasalahan yang muncul sedangkan jika isi perjanjian 

itu di langgar barulah ada permasalahan. 

 

C. Penutup 

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan inayahNya. 

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam 

skripsi ini, baik dari segi bahasa maupun penyusunannya. 

Untuk itu, untuk itu saran dari semua pihak sangatlah 

penulis harapkan demi sebuah kebaikan. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

pembaca sekalian.  

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum 

warahmatullahi wabarokatuh. 
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