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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan 

dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber 

kepada Al-Qur‟an, sunnah dan ijtihad. Sehingga selama berabad-abad pula, para 

pemikir muslim melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah tentang prinsip-

prinsip dasar sistem ekonomi Islam dari sumbernya agar dapat dijabarkan dalam 

kehidupan. 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka menuntut pula 

perkembangan sistem ekonomi Islam yang diimpelementasikan dalam bentuk 

pendirian lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Filsafat 

ekonomi Islam menjadi landasan operasional dalam lembaga keuangan syariah. 

Pada tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir sebagai hasil kerja tim 

Majlis Ulama Indonesia (MUI). Pada awal pendirian BMI, keberadaannya belum 

mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. 

Landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya 

dikategorikan sebagai “Bank dengan sistem bagi hasil”. Hal ini sangat tercermin 

dari Undang-undang No 7 tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan 

sistem bagi hasil hanya diuraikan sepintas saja. 

Pada tahun 1998 terjadi kerisis moneter yang menimbulkan ketidak 

seimbangan ekonomi global. Banyak bank konvensional yang memiliki modal 

besar maupun kecil mengalami negative spread sehingga muncul kenyataan 63 
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bank sudah ditutup, 14 bank telah take over dan 9 bank harus direkapitalisasi 

dengan biaya ratusan triliun, tetapi pada saat itu BMI yang modalnya relatif kecil 

dengan sistem syariah mampu menunjukan kemajuannya. Maka seiring dengan itu 

perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ini ditandai dengan 

disetujuinya UU No 10 Tahun 1998. 

Dalam operasionalnya perbankan syariah menggunakan prinsip syirkah, al-

mudharabah, bai‟-assalam, bai‟-al isthisna, bai‟-al murabahah, al-ijarah, al-

hawalah, ar-rahn, al-wakalah, al-kafalah dan al-qard. Yang keseluruhannya itu 

menggunakan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing) dalam profit 

dan risk, dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan 

transparan. 

Industri perbankan syariah memiliki kombinasi sistem komersial dan 

multifinance yang lebih menekankan kepada mekansime pembiayaan syariah. 

Pembiayaan syariah merupakan bentuk pinjaman yang hampir sama dengan kredit 

konvensional. Langkah awal yang harus ditempuh dalam pemberian fasilitas 

pembiayaan adalah menganalisis terhadap kondisi keuangan nasabah dengan 

tujuan untuk memprediksi kemampuan nasabah dalam mengembalikan 

pinjamannya. 

Seiring dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah baik bank 

maupun non bank, maka semakin banyak pula masyarakat yang melakukan 

kegiatan di perbankan syariah. Baik berupa kegiatan menyimpan dana atau 

kegiatan melakukan pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan yang melakukan 

kegiatan perbankan syariah yaitu PT Bank Bukopin Tbk Cabang Syariah 

Bandung, dalam melaksanakan kegiatan sebagai lembaga keuangan Bank 
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Bukopin banyak melakukan kegiatan pembiayaan kepada para nasabahnya, 

dengan berbagai akad. Akan tetapi sejalan dengan pembiayaan yang dilakukan 

Bank Bukopin Cabang Syariah Bandung kepada nasabah dalam hal ini bertindak 

sebagai pihak pertama dan bank bukopin syariah sebagai pihak kedua, tidak 

berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Pihak pertama 

melakukan kelalaian dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya sebagai nasabah 

untuk membayar sejumlah angsuran sebagai bagian dari kesepaktan pembayaran 

angsuran pembiayaan kepada pihak kedua. 

Selanjutnya pihak kedua telah mengirimkan surat pertingatan dan surat 

teguran kepada pihak pertama, akan tetapi peringatan dan teguran itu tidak di 

tindak lanjuti oleh pihak pertama, sebagai tindak lanjut dari kelalaian yang telah 

dilakukan oleh nasabah, pihak bank yang bertindak sebagai pihak kedua 

melakukan tindakan hukum sebagai bagian dari proses penyelesaian permasalahan 

yang terjadi. Maka pihak Bank Bukopin Cabang Syariah mengajukan permohonan 

kepada Pengadilan Agama Cimahi yang memiliki kewenangan dalam 

menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang tercantum dalam perubahan 

kewenangan Pengadilan Agama pada UU No. 3 tahun 2006 yang mengubah bunyi 

Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, untuk melakukan lelang eksekusi terhadap barang 

jaminan utang termohon eksekusi. 

Setelah melihat beberapa penjelasan di atas bahwasannya di dalam 

penyelesaian sengketa hukum ekonomi syari‟ah sebaiknya hakim pengadilan 

agama menguasai hukum perjanjian yang terdapat dalam hukum perdata umum 

(KUH Perdata) juga semua fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia, dan 

Dewan Wakaf Nasional Indonesia. Saat ini Kelompok Kerja Perdata Agama 
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(Pokja-Perdata Agama) Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Pusat 

Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPHIM) sedang menyusun semacam 

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi pegangan aparat lembaga 

Peradilan Agama, tentu hal ini sambil menunggu peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan ekonomi syariah diterbitkan (Nurul Hak, 2011: 134). 

Oleh karena itu kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah 

bukan lagi dilakukan oleh Pengadilan Negeri akan tetapi penyelesaian perkara 

ekonomi syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama. 

Dengan apa yang terdapat pada masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul skripsi “PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI 

SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA (STUDY ATAS PUTUSAN 

PENGADILAN AGAMA CIMAHI NO: 004/PDT.G/2009/PA.CMI)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan fakta persengketaan ekonomi syariah di lapangan yang terjadi 

antara PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Syariah Bandung dengan Nasabah. Bahwa 

pihak nasabah telah melakukan kelalaian melakukan kewajiban pembayaran 

angsuran kepada pihak bank, dan telah dilakukan teguran akan tetapi pihak 

nasabah tidak menindak lanjuti teguran yang diberikan oleh pihak bank. 

Maka pihak bank melakukan tindakan hukum, dengan mendaftarkan perkara 

sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama Cimahi sesuai dengan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No 21 Tahun 2008. 

Dengan apayang telah dipaparkan dalam permasalahan diatas, maka penulis 

akan merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama ? 

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Cimahi antara PT BANK BUKOPIN Tbk Cabang Syariah dengan 

Nasabah? 

3. Bagaimana aplikasi hukum (Tathbiq Al- Ahkam) pada putusan No: 

004/Pdt.G/2009/PA.Cmi terhadap para pihak? 

 

C. Tujuan Masalah 

Dengan apa yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas maka 

penulis mempunyai suatu tujuan dalam masalah tersebut, diantaranya 

1. Untuk mengetahui konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama. 

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama Cimahi antara PT BANK BUKOPIN Tbk Cabang 

Syariah dengan Nasabah. 

3. Untuk mengetahui aplikasi hukum (Tathbiq Al- Ahkam) pada putusan No: 

004/Pdt.G/2009/PA.Cmi terhadap para pihak. 

 

D. Kegunaan Masalah 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan 

pikiran berupa gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui laporan 

penelitian ini dan bagi mahasiswa jurusan muamalah prodi hukum bisnis 

syariah pada umumnya diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang 
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lebih khususnya mengenai penyelesaian sengeta ekonomi yang sesuai 

dengan konsep Islam. 

2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil analisis penelitian ini mampu 

menambah pengetahuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi  yang 

sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama tentang memperluas kewenangan Pengadilan 

Agama, peradilan Agama yang semula kewenangannya hanya memeriksa, 

memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang 

yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang 

dilakukan berdasarkan hukum Islam. Wakaf dan shadakah, sekarang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangannya diperluas (ditambah) 

termasuk dalam bidang ekonomi syariah, meliputi: Bank syariah, asuransi syariah, 

reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah 

syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun 

lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah 

(Mardani, 2011: 147). 

Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, menjadi pendamping terhadap UU No 3 Tahun 2006, dalam UU No 21 

Tahun 2008 pasal 55 ayat 1 menegaskan bahwa sengketa perbankan syariah 

dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, hal ini lebih 

memperjelas tentang penyelesaian sengketa yang dalam UU No 3 Tahun 2006 
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disebutkan ekonomi syariah tetapi dalam pasal 55 ayat 1 UU No 21 Tahun 2008 

dipertegas dengan istilah penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka kedua 

Undang-undang ini berpedoman terhadap penyelesaian sengketa yang berdasarkan 

prinsip syariah yang menitikberatkan pada keadilan.  

Bila terjadi persengketaan atau permasalahan antara nasabah dengan pihak 

lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank maka Pengadilan Agama 

memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa dan memutusakannya, 

disamping itu juga bagi pihak yang berperkara di perkenankan cara-cara alternatif 

seperti melalui musyawarah, mediasi, maupun arbitrase syariah ( BASYARNAS 

atau Badan Arbitrase Syaiah nasional) atau di daerah disebut BASYARDA ( 

Badan Arbitrase Syariah Daerah). 

Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan Peradilan Agama untuk 

menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau 

bisnis, yang selama ini peradilan yang diberi tugas dan kewenangannya adalah 

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan 

peradilan umum, maka setelah disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan 

ekonomi syariah, tugas dan kewewenangnya berada pada lingkungan Peradilan 

Agama. 

Berkaitan dengan cakupan ekonomi syariah, disamping sebagaimana 

dijelaskan undang-undang, terdapat wacana bahwa sengketa ekonomi syariah itu 

tidak hanya saja kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, tetapi 

menyangkut perorangan yang akadnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. 

Dengan demikian, setiap sengketa perorangan sekalipun bila menggunakan akad 
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berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka ia termasuk dalam ekonomi syariah 

yang penyelesaian sengketanya kewenangan Peradilan Agama (Faturrahman D, 

2012: 167). 

Pengertian peradilan Menurut Muhammad Salam Madkur dalam bukunya Al-

Qadla Fi Al-Islam (1993: 20), Dalam bahasa Arab, Peradilan dikenal dengan Al-

Qadla, yang berarti putus atau selesai. Sedangkan menurut pandangan ahli fiqih 

yaitu "menyampaikan hukum Syar'i dengan jalan percepatan". 

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (1990: 7), Peradilan adalah "segala 

sesuatu mengenai perkara Pengadilan". 

Sedangkan menurut Cik Hasan Bisri (1997: 36), Peradilan merupakan salah 

satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakkan hukum 

dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah sebuah sebutan 

(literatur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau 

kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan peradilan negara 

lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha 

Negara. (Roihan A Rasyid,1998: 5) 

Di dalam suatu pengadilan terdapat beberapa kewenangan diantaranya, yaitu: 

1. Kewenangan Relatif 

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “komptensi”, yang berasal 

dari bahasa Belanda competentie, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan 

“kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. 

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara 

Pedata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan 



 
 

9 
 

“Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat 

mengajukan gugatan atau permohonan serta perkara yang menjadi kekuasaan 

pengadilan. 

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan 

satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama 

jenis dan sama tingkatannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan 

sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor dengan 

Pengadilan Negeri Purwerejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan 

Pengadilan Agama Baturaja. 

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadiilan Agama dasar 

hukumnya adalam berpedoman pada ketentuan Undang-undang Hukum Acara 

Perdata. Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang 

berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang 

berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk 

menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan 

Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 

1989. Penentuan kompetensi relative ini bertitik tolak dari aturan yang 

menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan 

memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat 1 HIR. menganut asas bahwa yang 

berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa 

latin disebut “actor sequitur forum ri”. Namun ada beberapa pengcualian, yaitu 

yang tercantum dalam Pasal 118 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 (Sulaikin Lubis, 2005: 

108) yaitu: 
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a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah satu seorang dari 

tergugat. 

b. Apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan 

kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat. 

c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan 

kepada peradilan diwilayah hukum di mana barang tesebut terletak, dan 

d. Apabila ada tempat tingggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan 

dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta 

tersebut. 

Menurut ketentuan Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa 

kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya ditentukan oleh 

faktor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon 

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa izin pemohon. 

Demikian pula apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka 

komptensi relatif jatuh kepada Peradilan Agama di daerah hukum tempat 

kediaman pemohon. 

Dalam hal cerai gugat kompetensi relative ditentukan faktor tempat kediaman 

penggugat ketentuan ini tercantum dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989. 

Namun hal ini pun dikecualikan bila penggugat sengaja meninggalkan tempat 

kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka komptensi relative beralih pada 

tempat kediaman tergugat (suami). Selain itu, dalam Pasal 73 ayat 2 ditentukan 

bahwa kompetensi relatif berada pada tempat kediaman tergugat, apabila 

penggugat bertempat kediaman diluar negeri. Di samping itu, ditentukan pula 
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pada Pasal 73 ayat 3 dalam hal suami istri bertempat kediaman di luar negeri, 

yaitu kompetensi relatif ditentukan tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat 

pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

2. Kopetensi Absolut Peradilan Agama 

Kekuasaan absolute artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan 

jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam 

perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingakatan 

pengadilan lainnya, misalnya :  

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang 

beragama Islam sedangkan bagi yang beragama selain Islam menjadi kekuasaan 

Peradilan Umum. (Roihan A. Rasyid, 2007: 27) 

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam 

tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama 

atau di Mahkamah Agung.  

Banding dari pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak 

boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. 

Terhadap kekuasaan absolute ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti 

perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau 

bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama 

dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak 

tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut, “eksepsi absolute” dan jenis 

eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan 

boleh diajukan kapan saja, bahkan sampai di tingkat banding atau di tingkat 

kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolute ini termasuk salah satu diantara tiga 
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alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan oleh 

Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah 

melampaui batas kekuasaan absolutnya (Roihan A. Rasyid, 2007: 28). 

Kekuasaan absolute Pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa 

kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama memiliki 

kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” di 

kalangan”golongan rakyat tertentu”, yaitu orang-orang yang Bergama Islam. 

Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama mengalami 

perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian 

mengalami pengeragaman sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989. (Cik Hasan 

Bisri, 2003: 220) 

Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan 

peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu 

dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat 

banding. Untuk lingkungan Peradilan Agama, menurut Bab II pasal 2 jo Bab III 

pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :  

a. Perkawinan, 

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, 

c. Wakaf dan sedekah.  

Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut, sekaligus dikaitkan 

dengan asas personalitas keIslaman, yaitu yang dapat ditundukan ke dalam 

kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam 

(Gemala Dewi,2008: 109). 
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Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan 

lembaga Peradilan Agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkata-

perkara di bidang ekonomi syariah.  

Adapun secara lengkap bunyi pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

atas perubahan dari Undang-Undanf Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama adalah sebagai berikut :  

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang (Anonimous, 2010: 62-63) yaitu:  

a. Perkawinan, 

b. Waris, 

c. Wasiat, 

d. Hibah, 

e. Wakaf, 

f. Zakat, 

g. Infaq, 

h. Shadaqah, dan 

i. Ekonomi syariah.  

Dari luasnya kewenangan Peradilan Agama saat ini, yang meliputi juga perkara 

di bidang ekonomi syariah berarti juga perlu mengalami perluasan terhadap 

pengertian asas personalitas keislaman di atas. Mengenai hal ini telah di antisipasi 
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dalam penjelasan pasal I angka 37 tentang perubahan pasal 49 UU Nomor 7 

Tahnun 1989 ini yang menyebutkan sebagai berikut :  

“Yang dimaksud dengan : “Antara orang-orang yang beragama Islam” 

adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan 

diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi 

kewenangan peradilam agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”.  

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai 

asas personalitas keislaman dengan menggunakan lembaga “penundukan diri”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak 

(kompetensi absolute) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti 

tercantum dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 

2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan 

perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi 

kewenangan absolute Peradilan Agama adalah tidak hanya bidang hukum 

keluarga saja dari orang-orang yang beragama Islam (Gemala Dewi,2008: 110). 

Dalam penjelasan pasal I angka 37, mengenai perubahan bunyi pasal 49 UU 

No. 7 Tahun 1989, pada poin (i) di atas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut 

prinsip syaraiah meliputi :  

a. Bank syariah; 

b. Asuransi syariah; 

c. Reasuransi syariah; 

d. Reksa Dana syariah; 

e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangkan menengah syariah; 
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f. Sekuritas syariah; 

g. Pembiayaan syaraiah; 

h. Pegadaian syariah; 

i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; 

j. Bisnis syariah; dan 

k. Lembaga keuangan mikro syariah.  

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat ada 11 macam perkara yang termasuk 

bidang ekonomi syariah. Dalam hal ini yang menarik adalah adanya perluasan 

terhadap pengertian “orang-orang” yang meliputi juga lembaga ekonomi yang 

berupa bank ataupun perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum. Pada 

bagian awal dari penjelasan pasal 49 UU ini disebutkan bahwa lembaga keuangan 

bank sebagai badan hukum disini dimasukan sebagai para pihak yang tunduk pada 

ketentuan hukum Islam (Gemala Dewi,2008: 118). 

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan 

brewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari‟ah sebagaimana 

diatur dalam pasal 49 Undang-undangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pengadilan Agama mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi 

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. 
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2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan 

peninjauan kembali serta administrasi lainnya. 

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan 

Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya 

perkara). 

4. Memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada 

Instansni Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat 

kesaksian rukhyatulhilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, 

sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama jo Pasal 52A UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian 

harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam 

yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 

ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

6. Waarmeking Akta Keahli warisan dibawah tangan untuk pengembalian 

deposito/tabungan, pensiun dan sebagainya. 

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum 

memberikan petimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, 

pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya. 

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyekesaikan perkara perdata tertentu 

bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumusakan dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama  “Pengadilan 
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Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur 

dalam undang-undang ini”. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama 

dikhususkan kepada warga Negara Indonesia yang beragama Islam. 

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperbaharui dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini 

karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang Pengadilan 

Agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut maka rumusan yang 

terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah “Pengadilan 

Agama adalah salah satu pelaku kekusaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 

yang beragama Islam menganai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini. 

Dalam definisi pengadilan agama tersebut kata “Perdata” dihapus. Hal ini 

dimaksudkan untuk: 

1. Memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 

pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. 

2. Untuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar‟iyah dalam 

melaksanakan kewenangannya dibidang jinayah berdasarkan Qonun. 

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dusebutkan bahwa 

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam. 

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor 

pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan 
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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. Perkembangan 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 Nomor 3 Tahun 2006 atas 

perubahan Undang-Undang Nomor 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 biadang: 

a. Perkawinan 

b. Kewarisan 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakat 

g. Shadaqah 

h. Infaq, dan 

i. Ekonomi syari‟ah 

2. Diberikan tugas dan wewenang penyelesaian sengketa hak milik atau 

kepedataan 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 
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oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Demi terbentuknya 

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. 

Tujuan diberinya wewenang tersebut kepada Pengadilan Agama adalah 

untuk menghindari upaya memperlambat atau menghulur waktu penyelesaian 

sengketa karena alas an adanya sengketa hak milik atau keperdataan lainnya 

tersebut yang sering dibuat oleh pihak uang merasa dirugikan dengan adanya 

gugatan di Pengadilan Agama. 

3. Diberi tugas dan wewenang memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam 

penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Selama ini Pengadilan Agama 

diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (istbat) terhadap 

orang yang telah melihat atau menyaksikan awal bulan pada setiap memasuki 

bulan Ramadhan, awal bulan Syawal dan tahun baru Hijriyah dalam rangka 

Menteri Agama meneluarkan penetapan secara nasional untuk rukyat Hilal. 

Sedangkan tugas-tugas lain Peradilan Agama diantaranya, yaitu: 

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam 

kepada Instansi Peradilan di daerah hukumnya apabila diminta, “memberikan 
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istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah” atas 

permintaan Kementrian Agama. 

2. Memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah 

kiblat dan penentuan waktu shalat. 

3. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. 

4. Asas dan sifat Hukum Acara Peradilan Agama. 

 

F. Langkah-langlah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Adapaun tehnik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini disusun 

berdasarkan metode deskriptif analitis. Menurut Yaya Sunarya dan Tedi Priatna 

(2007: 103) metode deskriptif diartikan sebagai suatu metode penelitian yang 

berupaya untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai 

faktra-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. 

2. Sumber data 

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubugan langsung dengan 

permasalahan yang dibahas. Sekunder data dalam penelitian ini adalah 

pihak lembaga keuangan PT Bukopin Tbk Cabang Syariah dan Pengadilan 

Agama Cimahi. 

b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang 

mengutip kepada sumber Primer (Cik Hasan Bisri, 2008: 221), sumber data 
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ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada hubungannya 

dengan masalah yang sedang penulis teliti dan dari wibsite internet. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Cimahi Dengan 

pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

4. Teknik pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan 

beberapa teknik penelitian sebagai berikut: 

a. Menurut Muhammad Ali yang dikutip Yaya Sunarya dan tedi Priatna (2007: 

195) wawancara diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab, baik secara langsung mapun tidak langsung 

dengan sumber data dan dilakukan tanpa perantara yaitu pihak lembaga 

keuangan PT Bukopin Tbk Cabang Syariah dan pengadilan agama Cimahi 

Kab. Bandung. 

b. Studi Kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk 

mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, 

dan memeroleh perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip 

langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan 

judul proposal ini atau dokumen serta media yang mendukung. 

5. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, 

antara lain: 



 
 

22 
 

a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan 

wawancara, kemudian dklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. 

b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran. 

c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusahan masalah yang 

telah dianalisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


