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ABSTRAK 

Maksum, Muh. 2014. Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo di 

Bidang Ekonomi Syariah. Tesis.Program Pasca Sarjana Konsentrasi Ekonomi 

Syari‟ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing 

(1) Dr. H. AgusPurnomo, M.Ag. (2) Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

Kata Kunci: Kompetensi, Hakim, Pengadilan Agama dan Ekonomi Syariah.  

Sebagaimana di ketahui bahwa setelah keluarnya Undang-undang Nomor 3 

tahun 2006, Peradilan Agama mendapatkan kewenangan baru dalam menangani 

perkara ekonomi syariah.Dengan adanya kewenangan ini tentu saja memberikan 

tantangan baru terhadap Pengadilan Agama, terutama para hakim yang secara 

langsung memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut.Hakim tidak boleh 

menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak jelas, karena 

hakim dianggap tahu akan hukum (ius curia novit), sehingga apapun 

permasalahan yang diajukan kepadanya maka hakim wajib mencarikan 

hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (living 

law), hakim berperan sebagai penemu hukum (mujtahid) dan tidak diperkenankan 

hanya sebagai corong undang-undang (la bouche de la loi).  

Berbagai opini terlontar kepada para hakim Pengadilan Agama atas 

kemampuan dan kapabilitasnya dalam menangani perkara ekonomi 

syariah.Walaupun para hakim Pengadilan Agama rata-rata sarjana syariah tapi 

banyak yang menganggap kemampunnya masih rendah di banding dengan 

perkara-perkara bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah.Bukti dari anggapan 

tersebut adalah sangat sedikitnya kasus ekonomi syariah yang diselesaikan di 

Pengadilan Agama, walaupun kewenangan tersebut telah ditetapkan sejak tahun 

2006. 

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti ingin mengetahui kompetensi para 

hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam bidang ekonomi syariah, dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kompetensi hukum formil 

hakim Pengadilan Agama Ponorogo di bidang ekonomi syariah? (2) Bagaimana 

kompetensi hukum materiil hakim Pengadilan Agama Ponorogo di bidang 

ekonomi syariah?. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sumber pokok data 

terpenting adalah wawancara dengan para hakim.Selain wawancara, peneliti juga 

melakukan observasi maupun dokumentasi yang dilaksanakan di Pengadilan 

Agama Ponorogo. 

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa (1) Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo cukup berkompeten dalam hukum formil ekonomi 

syariah,karena penyelesaiannya sama dengan perkara-perkara perdata lain di luar 

perkawinan, seperti waris, wasiat dan hibah. (2) Kompetensi hakim Pengadilan 

Agama dalam hukum materiil ekonomi syariahmasih dalam skala cukup, 

mengingat walaupun dari segi SDMmumpunitetapi dari pengetahuanKHES, 

aplikasi dan praktek tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih 

kurang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap orang ingin mendapat perlakuan 

dan penghargaan dari pihak lain terutama perlakuan adil dan manusiawi, 

terlebih jika menghadapi masalah atau kesulitan sosial dalam bentuk 

sengketa. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang berupa kebutuhan 

fisiologis, rasa aman, rasa memilki dan dimiliki, rasa kasih sayang, 

penghargaan dan aktualisasi diri serta kebutuhan akan pertumbuhan. Oleh 

karena itu, ia membutuhkan bantuan dan pelayan dari suatu pihak yang dapat 

menyelesaikan sengketanya, yang salah satunya adalah pengadilan.  

Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir pencari keadilan 

atau para pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu : 

1. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan. 

2. Memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan. 

3. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final 

sehingga memuaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan 

masyarakat.
1
 

Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih 

banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin 

tumbuh, terutama penerapan sistem ekonomi syariah. Perekonomian berbasis 

                                                 
1
 Mukti Arto, Mencai Keadilan (Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2001), 12-13. 
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syariah telah diakui telah mengalami perkembangan pesat. Hal tersebut, 

menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. 

Lebih dari itu, juga berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan.
2
  

Mengingat ekonomi syariah berlandaskan syariat Islam, maka 

lembaga Peradilan Agama sudah sepantasnya diberikan kepercayan berupa 

kewenangan absolut (mutlak) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 

yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan/ atau mereka dan/ 

atau pihak-pihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan hukum 

Islam.
3
 Maka tepatlah DPR RI dan Presiden mengamandemen UU. No. 7 

Tahun 1989 dengan UU. No. 3 Tahun 2006. 

UU. No. 3 Tahun 2006 lahir dari adanya tuntutan sosial di tengah 

maraknya pasar transaksi berdasarkan praktik ekonomi syariah dan didorong 

pula oleh adanya kebijakan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 yang 

berisi liberalisasi perbankan guna membuka peluang bisnis seluas-luasnya 

untuk memobilisasi dana masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan 

pembangunan. Disamping itu, UU lahir karena dorongan umat Islam yang 

tidak menghendaki bunga bank yang telah diharamkan Majlis Ulama 

Indonesia (MUI) sejak tanggal 16 Desember 2003.
4 

Di sinilah fungsi hukum 

dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan masyarakat 

                                                 
2
 Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di 

Indonesia  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 17. 
3
 Penjelasan Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. 
4
 Mahkamah Agung RI, Kapita Selekta Perbankan Syariah (Jakarta: Pusdilklat MA RI, 2006), 9. 
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yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memberi arah kepada 

perubahan, maka UU No. 3 Tahun 2006 inilah sebagai jawaban atas desakan 

masyarakat untuk menemukan payung hukum apabila terjadi sengketa dalam 

ekonomi syariah. 

Ekonomi syariah cakupannya sangat luas, tercakup dalam lembaga 

keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non bank yang pengelolaan 

operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai 

aturan perjanjian yang berdasarkan hukun Islam.
5
  

Berdasarkan Pasal 49 huruf ( i ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk 

“Ekonomi Syariah”. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah 

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah 

yang meliputi; 

a) bank syariah, 

b) lembaga keuangan mikro syariah, 

c) asuransi syariah, 

d) reasuransi syariah, 

e) reksadana syariah, 

f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, 

g) sekuritas syariah, 

                                                 
5
 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2008) 347. 
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h) pembiayaan syariah, 

i) pegadaian syariah, 

j) dana pensiun lembaga keuangan syariah dan 

k) bisnis syariah.
6
 

Sehubungan dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut, 

maka harus diikuti pula dengan perkembangan lembaga penyelesaian 

sengketa (dispute resolution) yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai 

the last resort bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan 

sengketa yang dihadapinya.
7
 

 Khusus mengenai sengketa ekonomi syariah yang menjadi 

kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah meliputi: 

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; dan 

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.
8
 

Persoalan yang muncul, kemudian akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah terkait kompetensi hakim  Pengadilan Agama khususnya di Kabupaten 

Ponorogo dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Hal ini terkait dengan 

                                                 
6
 www. badilag.net, Abdul Manan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan 

Baru Pengadilan Agama . Diakses tanggal 24 Maret 2014 
7
 Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca  UU. No. 3 Tahun 2006: Sejarah, 

Kedudukan & Kewenangan (Yogyakarta: UII Press, 2007), 4-5. 
8
 Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Syariah, 19. 
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amandemen UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang 

memberikan perluasan wewenang Pengadilan Agama, untuk menangani 

sengketa ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas 

bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan 

sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah 

lainnya. 

Perluasan kewenangan itu, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi 

aparatur Peradilan Agama Ponorogo, terutama hakim. Hakim dituntut untuk 

memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai 

adagiumius curia novit (hakim dianggap tahu akan hukumnya), sehingga 

hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya 

tidak jelas. Hakim Pengadilan Agama harus tetap memeriksa dan memutus 

perkara ekonomi syariah karena hakim dianggap tahu akan hukum (ius curia 

novit), sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka hakim 

wajib mencarikan hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup 

di masyarakat (living law), hakim berperan sebagai penemu hukum (mujtahid, 

rechvinding rechvoorming) dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai 

corong undang-undang (la bouche de la loi).
9
 

Untuk mendukung kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah 

tersebut, hakim dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) 

khususnya pengetahuan dan ketrampilan tentang ekonomi, baik melalui 

pendidikan lanjutan magister, penataran, kursus, diklat, seminar dan juga 

                                                 
9
 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia  (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 149. 
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peningkatan sarana prasarana yang memadai untuk menghadapi sengketa 

ekonomi syariah.
10

 

Banyak pihak yang meragukan kemampuan hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo di bidang ekonomi syariah. Memang, para hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam. 

Dari data yang diperoleh penulis, bahwa dari jumlah 11 hakim Pengadilan 

Ponorogo, 6 diantaranya berpendidikan strata satu, dan 5 diantaranya strata 2. 

Dari 11 hakim tersebut juga telah mendapatkan sosialisasi tentang 

kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bahkan sebagian 

diantaranya telah mengikuti pelatihan atau worksop tentang ekonomi syariah. 

Akan tetapi, karena sebelum keluarnya UU. No. 3 Tahun 2006 hakim 

Pengadilan Agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan 

perekonomian syariah, maka banyak pihak menganggap bahwa wawasan 

yang dimilikinya pun tentu masih terbatas. Wawasannya akan jauh dibanding 

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

selama ini ditanganinya. 

Penelitian ini kami khususkan di Kabupaten Ponorogo karena di 

Ponorogo pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah ada perkembangan yang 

pesat, mulai dari bank maupun BMT. Dengan semakin tingginya 

pertumbuhan lembaga keuangan syariah maka terjadinya sengketa sangat 

dimungkinkan sekali. Oleh karena itu,  hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

harus dituntut siap dan berkompeten dalam menghadapinya.  

                                                 
10

 Ibid,. 
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Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana 

kompetensi hakim Pengadilan Agama Ponorogo di bidang ekonomi syariah. 

Dan penelitian ini akan kami tuangkan dalam sebuah tesis yang berjudul 

“Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo di Bidang Ekonomi 

Syariah”. 

B. Penegasan Istilah 

  Supaya penelitian ini lebih terarah, maka perlu memperjelas 

pembahasan dalam penegasan istilah: 

1. Kompetensi: kemampuan untuk memutuskan atau menentukan sesuatu. 

2. Hakim: pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 

3. Pengadilan Agama: Majelis yang mengadili perkara gugatan maupun 

permohonan dalam bidang perdata, khusus bagi orang yang beragama 

Islam. 

4. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 

menurut prinsip syariah yang meliputi; bank syariah, lembaga keuangan 

mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, 

obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas 

syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga 

keuangan syariah dan bisnis syariah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

pokok-pokok masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana kompetensi hukum formil hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo di bidang ekonomi syariah? 

2. Bagaimana kompetensi hukum materiil hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo di bidang ekonomi syariah? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menjabarkan kompetensi hukum formil hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo di bidang ekonomi syariah. 

2. Untuk menjabarkan kompetensi hukum materiil hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo di bidang ekonomi syariah. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang kompetensi hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

dalam menyelesaian ekonomi syariah ini diharapkan ada manfaatnya. Adapun 

manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis 

 Hasil penelitian diharapkan sedikit banyak mampu memberikan 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan khususnya di lingkungan akademisi maupun non akademisi. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi praktisi hukum: penelitian ini akan menjadi pedoman praktis 

berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 
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b.  Bagi masyarakat: penelitian ini akan memberi informasi tentang 

prosedur penyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan 

Agama dan mengetahui sejauh mana kompetensi hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo di bidang ekonomi syariah. 

F. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin 

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak 

adanya pengulangan  materi penelitian secara mutlak. Sejauh penelitian 

peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai 

kompetensi hakim Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah  

diantaranya, yaitu: 

Pertama, buku yang berjudul “ Kompetensi Peradilan Agama dalam 

Penyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”. Buku ini ditulis oleh Hasbi 

Hasan pada tahun 2010. Buku ini berisi tentang kesiapan dan kemampuan 

hakim Pengadilan Agama setelah keluarnya UU. NO 3 Tahun 2006, yang 

mana dalam UU tersebut ada penambahan kewenangan hakim Pengadilan 

Agama yang berupa penyelesaian ekonomi syariah. Dalam buku ini 

dijabarkan sampai sejauh mana kompetensi hakim yang notabene sebagi 

pemutus perkara dalam menangani masalah ekonomi syariah. Sebelum UU 

NO 3 Tahun 2006 keluar, kewenangan hakim hanya berkutat pada masalah 
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perkawinan, perceraian dan waris, sehingga banyak tantangan dan hambatan 

yang dihadapi para hakim. 
11

  

Kedua, buku yang berjudul “Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”. Buku ini di tulis oleh Dr. Ahmad 

Mujahidin, M.H. tahun 2010. Buku ini berisi tentang kewenangan Pengadilan 

Agama setelah keluarnya UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 

tentang perubahan pertama dan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, prosedur dan mekanisme beracara terhadap perkara 

ekonomi syariah di Indonesia dan juga berisi tentang hukum materiil sengketa 

ekonomi syariah yang bersumber pada nash al-Quran dan al-Sunnah, fikih 

dan ushul fikih, peraturan perundang-undangan, Fatwa Dewan Syariah 

Indonesia (DSN MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adat kebiasaan 

dan yurisprodensi.
12

  

Ketiga, buku yang berjudul “ Hukum Ekonomi Syariah: Dalam 

Perspektif Kewenangan Peradilan Agama”. Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. 

Abdul Manan, S.H., M.Hum. tahun 2012. Buku ini berisi tentang dua pokok 

pembahasan, pembahasan pertama yaitu tentang pengertian ekonomi syariah 

dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, surat-surat berharga 

syariah (saham, obligasi dan reksadana syariah). Pembahasan kedua yaitu 

tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan lain-lain sebagaiamana 

termaktub dalam UU. No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 

                                                 
11 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah 

(Jakarta: Gramata Publising, 2010)  
12

 Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di 

Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) 
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2010. Dalam penyelesain sengketa ekonomi syariah, buku ini menjelaskan 

tentang penyelesaian berdasarkan Hukum Islam, penyelesaian berdasarkan 

Hukum Positif Indonesia dan sumber-sumber hukum yang dipakai dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 
13

 

Keempat, buku yang berjudul “Kompetensi Pengadilan Agama di 

Bidang Ekonomi Syariah”. Buku  ini ditulis oleh  Dr. H. Sugihanto, M.Ag 

pada tahun 2013, yang mana sebelum dibukukan merupakan desertasi dari 

beliau. Buku ini berisi tentang eksistensi Peradilan Agama dalam 

Pembangunan Sistem Hukum Nasional, yang meliputi kedudukan, 

kewenangan dan acara Peradilan Agama. Peradilan Agama tidak lagi hanya 

memeriksa dan mengadili masalah sengketa perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah, dan shadaqah, namun lebih dari itu Peradilan agama diberi kompetensi 

yang lebih krusial. Pada pasal 49 point (i) UU. No. 3 Tahun 2006, antara lain 

disebutkan dengan jelas bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari‟ah. Dalam bukui ini, 

dijelaskan secara mendalam tentang kompetensi (absolut) Peradilan Agama 

bidang muamalah khususnya ekonomi syari‟ah, termasuk beberapa istilah yang 

disebut dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) misalnya: bank syari‟ah, lembaga 

keuangan mikro syari‟ah, asuransi syari‟ah, reasuransi syari‟ah, reksadana 

syari‟ah, obligasi syari‟ah, sekuritas syari‟ah, pembiayaan syari‟ah, pegadaian 

syari‟ah, dana pensiun syari‟ah, dan bisnis syari‟ah. Signifikansi dari penelitian 

                                                 
13

 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 
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ini adalah untuk mengetahui kesiapan praktisi (hakim) Peradilan Agama dalam 

merespon ditambahnya kompetensi Pengadilan Agama di bidang muamalah 

khususnya ekonomi syari‟ah. Sebagai institusi penegak hukum, Pengadilan 

Agama harus kuat status dan kedudukannya sehingga dapat memberikan jaminan 

kepastian hukum kepada para pencari keadilan.
14

 

Kelima,  Skripsi yang berjudul “Studi Atas Kesiapan Para Hakim 

Pengadilan Agama Kota Malang Berkaitan Dengan Kewenangan Mengadili 

Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pasal 1 Angka 37 Tentang Perubahan 

Terhadap Pasal 49 Huruf I Uu No. 3 Tahun 2006”. Skripsi ini ditulis oleh 

Nailil Maulidatul Isniah pada tahun 2011. Dari hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa secara kelembagaan Pengadilan Agama Malang belum 

sepenuhnya siap untuk melaksanakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 

karena belum adanya aturan hukum materiil yang menjadi pegangan bagi para 

hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Akan tetapi, walaupun 

demikian, secara pribadi para hakim Pengadilan Agama Malang menyatakan 

siap melaksanakan Undang-Undang tersebut, mengingat seorang hakim tidak 

boleh menolak dalam mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak 

atau belum ada, hal ini sesuai dengan azaz iuscuria novit. Para hakim 

bertekad akan mempelajari bersama-sama dengan para hakim lain apabila ada 

perkara ekonomi syariah yang masuk, mengingat para hakim belum 

mempunyai pengalaman secara teknis untuk menyelesaikan perkara ekonomi 

syariah. Keberadaan undang-undang yang khusus membahas tentang 

                                                 
14

 Sugihanto, Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah  (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2013) 
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Perbankan syariah sangat diperlukan karena kebutuhan masyarakat Indonesia 

akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, kegiatan usaha Bank 

Syariah secara hakiki berbeda dengan kegiatan usaha Bank Konvensional. 

Dengan demikian hakim di Pengaadilan Agama sebagai pejabat penegak 

hukum bagi perkara-perkara tertentu untuk orang-orang tertentu harus 

senantiasa mendalami ilmu hukum kontemporer dengan selalu tetap 

mendasarkan pada sumber primer hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. 

Para hakim juga harus mau dan mampu melakukan proses penemuan hukum, 

sehingga keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tetap dapat diwujudkan 

dalam kerangka negara hukum Republik Indonesia.
15

 

Keenam, tesis yang berjudul “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam 

Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari‟ah (Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006)”. Tesis ini disusun oleh Listyo Budi Santoso, pada 

tahun 2009. Kesimpulan dari penelitian tesis ini yaitu: pertama, Ruang 

lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi 

syari‟ah, meliputi seluruh perkara ekonomi syari‟ah di bidang perdata. Dalam 

hal ini seluruh sengketa perdata yang terjadi antara lembaga keuangan 

ekonomi syari‟ah dengan pihak manapun, termasuk yang terjadi antara 

lembaga keuangan ekonomi syari‟ah dengan pihak non Islam, yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha ekonomi syari‟ah tersebut adalah kewenangan absolut 

lingkungan Peradilan Agama, kecuali yang dengan tegas ditentukan lain 

                                                 
15 

Nailil Maulidatul Isniah, Studi Atas Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama Kota Malang 

Berkaitan Dengan Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pasal 1 Angka 37 

Tentang Perubahan Terhadap Pasal 49 Huruf I Uu No. 3 Tahun 2006 (Skripsi UNMUH Malang, 

2010) 
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dalam Undang-Undang. Penyelesaian perkara ekonomi syari‟ah di lingkungan 

Peradilan Agama secara prosedural akan dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan 

umum. Hal ini tidak lain merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 UU 

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. 

Namun meskipun demikian, secara substansial arah dan tujuan penyelesaian 

sengketa ekonomi syari‟ah di peradilan agama jelas tidak sama persis dengan 

penyelesaian sengketa ekonomi konvensional di peradilan umum. Adapun 

teknik/prosedur penyelesaian perkara ekonomi syari‟ah tersebut di 

lingkungan Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan dua cara yang yaitu: 

diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, 

maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana 

mestinya. Penyelesaian melalui proses perdamaian itu sendiri dapat dilakukan 

dalam dua hal, yaitu : dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 

R.Bg / 130 HIR, atau apabila tidak berhasil, diupayakan melalui mediasi 

dengan bantuan sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008. Kedua, 

Hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi 

syari‟ah antara lain keadaan kesiapan sumber daya manusia para hakim masih 

kurang memadai, seringnya mutasi hakim di lingkungan pengadilan agama, 

koleksi perpustakaan di pengadilan agama secara kualitas maupun kwantitas 

belum memadai, hukum materiil maupun formil yang mengatur kegiatan 

ekonomi syari‟ah belum lengkap, notaris maupun PPAT masih banyak 

menggunakan format lama dalam menyusun akad-akad perjanjian kegiatan 
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ekonomi syari‟ah, keengganan masyarakat beperkara di pengadilan 

khususnya pengadilan agama karena membutukan biaya dan waktu yanag 

banyak. Cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas 

perlunya diadakan pelatihan-pelatihan tentang kegiatan ekonomi syari‟ah 

yang diikuti oleh para hakim, panitera sekretaris, panitera pengganti, juru sita, 

notaris, PPAT. Hakim senatiasa mencari, menggali dan mengembangkan 

hukum dalam mengatasi belum lengkapnya hukum materiil maupun formil 

mengenai kegiatan ekonomi syari‟ah. Jikalau terjadi mutasi hakim yang 

menjadi anggota majelis hakim khusus dipersiapkan menangani perkara 

ekonomi syari‟ah maka segeralah Ketua Pengadilan Agama menggantinya 

dengan hakim yang lain. Pengadilan Agama menjalin jejaring dalam rangka 

meningkatan kualitas dan kwantitas perpustakaannya. Perlunya sosialisasi 

berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur ekonomi syari‟ah.16
 

Adapun tesis ini membahas tentang kompetensi Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo di bidang ekonomi syariah. Di sini peneliti fokus pada 

penelitian mengenai kompetensi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama 

Ponorogo  saja. Oleh karenanya judul penelitian ini masih bersifat baru, 

belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari 

karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang 

berbeda 
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 Listyo Budi Santoso, Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi 

Syari’ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) (Tesis Undip Semarang, 2009) 
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G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati yang 

diarahkan pada latar atau individu yang utuh. Penelitian kualitatif 

ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang 

partisipan.
17

 Penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat 

penemuan, dimana dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen 

kunci.
18 

 

 Peneliti menggunakan pendekatan ini karena sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kompetensi hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo di bidang ekonomi syariah setelah keluarnya 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih  satu lokasi saja yaitu di 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, dengan harapan penelitian ini 

bisa fokus dan mendalam. Penulis tertarik meneliti di Pengadilan Agama 

Ponorogo karena lembaga keuangan dan perbankan syariah di Ponorogo 

mengalami perkembangan yang pesat. Kalau dilihat di data Dinas Indakop 

(Industri, Perdagangan dan Koperasi), di Ponorogo sudah ada 20 BMT 

                                                 
17

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2013), 82. 
18

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2011), 34. 
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yang terdaftar, sedangkan yang belum terdaftar masih banyak, kemudian 

untuk bank syariah sudah ada 3, yaitu Bank Muamalat, Bank Mandiri 

Syariah dan BRI Syariah. Namun dari pesatnya lembaga keungan syariah 

di Ponorogo, ternyata sampai sekarang belum ada sengketa yang masuk 

ke Pengadilan Agama Ponorogo. Hal ini, menimbulkan pertanyaan, 

apakah memang sampai sekarang belum ada sengketa, atau ada sengketa 

tetapi diselesaikan melalui jalur non ligitasi atau masyarakat masih 

meragukan kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah. Dari beberapa pertanyaan tersebut, penulis 

tertarik untuk meneliti sejauh mana kompetensi hakim Pengadilan Agama 

di bidang ekonomi syariah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan 

beberapa metode yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan penunjang yang dilakukan di lokasi 

penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang 

situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.
19 

Dalam penelitian 

ini, penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan, 

yaitu Pengadilan Agama Ponorogo. 
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 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004), 62. 
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b.  Interview 

Interview atau wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan 

data primer dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

peneliti/ pewawancara dengan informan.
20

 Atau bisa juga dikatakan 

bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh 

dalam pengamatan. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada sebagian 

besar hakim Pengadilan Agama Ponorogo, yaitu: 

1) Bapak Lukman Abdullah, S.H, M.H. 

2) Bapak Drs. Juremi Arief 

3) Bapak Dr. Moh. Aries, S.H. 

4) Bapak Drs. H. M. Yazid Alfahri, S.H. 

5) Bapak Drs. Munirul Ihwan, M.H 

6) Bapak Drs. Mariyono 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
21

 Dokumen digunakan 

sebagai bukti fisik dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini 

dokumen yang diambil berupa data-data Pengadilan Agama Ponorogo, 

transkrip wawancara dengan obyek penelitian dan foto. 
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Lainnya (Jakarta: Pustaka Grafika, 2008), 108. 
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c. Tringulasi 

yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada.
22

 Di dalam penelitian ini peneliti menggabungkan hasil penelitian 

baik itu dari wawancara ataupun dokumen dan menggabungkan 

dengan sumber data yang telah ada  seperti keterangan dalam undang-

undang dan literature lainnya. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Tahap ini digunakan untuk mengolah data-data yang berhasil 

dikumpulkan. Pengolahan data dapat dilaksanakan dengan menggunakan 

tahapan-tahapan berikut ini:
23

 

a. Editing atau pemeriksaan data, yaitu pembenahan apakah data yang 

terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara sudah 

dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa 

kesalahan. 

b. Constructing/ sistematizing atau penyusunan data, yaitu kegiatan 

menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda 

dalam bentuk tabel-tabel atau mengelompokkan secara sistematis 

kemudian diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah. 
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatof dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2006), 330. 
23
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5. Analisis Data 

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini analisa data 

dibagi menjadi tiga tahapan: 

a. Reduksi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari 

lapangan.
24

 Dalam penelitian ini peneliti menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi bahan-bahan yang sudah terkumpul sehingga 

interpretasi bisa ditarik. Model ini secara khusus diaplikasikan oleh 

peneliti untuk mengimplikasikan semua data, melalui cara mengambil 

intisari data sehingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola-

polanya. Selanjutnya hasil suatu penelitian akan dianggap objektif 

manakala juga dibenarkan atau di “confirm” oleh peneliti lain atau 

oleh auditor dari data lainnya. 

b. Display (Penyajian Data). Dalam tahapan ini peneliti melakukan 

penyajian data dengan sistematik, agar lebih mudah untuk dipahami 

interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan 

segmental atau fragmental terlepas satu dengan yang lainnya. Dalam 

proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti. karena 

data yang terkumpul demikian  banyak, sehingga pada praktiknya 

menimbulkan kesulitan dalam meggambarkan detail secara 

                                                 
24

 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 209-

10.  



22 

 

 

keseluruhan, serta kesulitan pula dalam mengambil kesimpulan. 

Namun demikian, hal ini bisa diatasi dengan cara membuat pemetaan 

dan tabel sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya 

dapat dipetakan dengan jelas. 

c. Verifikasi (Menarik Kesimpulan). Dalam tahapan ini, peneliti 

membuat rumusan proposisi yang terkait dengan logika, 

mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan 

dengan mengkaji secara berulang-ulang data yang ada, 

pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah 

dirumuskan.
25

 Dalam penelitian ini kesimpulan yang diambil 

memunculkan makna-makna dari data yang diperoleh dengan selalu 

menguji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga faliditasnya terjamin. 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini dikelompokkan menjadi 

lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diberikan penjelasan tentang latar balakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

telaah pustaka, manfaat penelitian, pelaksanaan penelitian yang 

meliputi pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, teknik 
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 Ibid., 210.  
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pengumpulan data, teknik pengolahan data dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II:  HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN EKONOMI 

SYARIAH  

 Dalam bab ini meliputi pengertian hakim, syarat hakim, tugas 

hakim, tanggung jawab hakim, kompetensi absolut dan relatif 

hakim Pengadilan Agama, pengertian ekonomi syariah, sengketa 

ekonomi syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan 

sumber hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 

BAB III: KOMPETENSI HUKUM FORMIL HAKIM PENGADILAN 

AGAMA PONOROGO DI BIDANG EKONOMI SYARIAH. 

Dalam bab ini membahas tentang demografi Pengadilan Agama 

Ponorogo, hukum formil hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, prosedur 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan analisa kompetensi 

hukum formil hakim Pengadilan Agama Ponorogo di bidang 

ekonomi syariah. 

BAB IV: KOMPETENSI HUKUM MATERIIL HAKIM PENGADILAN 

AGAMA PONOROGO DI BIDANG EKONOMI SYARIAH. 

Dalam bab ini membahas tentang kompetensi hukum materiil 

hakim Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah dan 

analisanya ditinjau dari sumber daya manusia (SDM), 
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pemahaman Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 

aplikasi dan praktek      

BAB V: PENUTUP 

Sebagai penutup akan membahas tentang kesimpulan dari 

penelitian ini dan saran dari peneliti. 
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BAB II 

HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN EKONOMI SYARIAH 

 

A. Hakim Pengadilan Agama 

1. Pengertian Hakim  

Hakim berasal dari kata  حاكم- يحكم – حكم   sama artinya dengan qād}ī 

yang berasal dari  kata  قاض- يقضي – قضي  artinya memutus.
26

 Hakim 

menurut bahasa berarti orang yang bijaksana atau orang yang 

memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian 

menurut istilah, hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara 

untuk menyelesaikan gugatan dan perselisihan dalam bidang hukum 

perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas 

peradilan.
27

 Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qād}ī 

untuk bertugas menyelesaikan sengketa antara manusia di tempat-tempat 

yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada 

sahabatnya.   

Menurut UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

disebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (menerima, memeriksa 

dan memutus) perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak 
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 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al- Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1130. 
27

  Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 29. 
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dalam sidang pengadilan menurut tata cara yang diatur oleh undang-

undang.
28

  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomer 48 tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebut bahwa yang dimaksud 

dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan 

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, 

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan 

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
29

 

Sedangkan Pengadilan Agama adalah salah satu dari pengadilan 

negara di Indonesia yang sah, yang bersifat pengadilan khusus, yang 

berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu dan berlaku bagi 

orang-orang Islam Indonesia.
30

 Sehingga dapat disimpulkan, bahwa 

Hakim Pengadilan Agama adalah pejabat negara yang bertugas 

menyelesaikan perselisihan-perselsihan dalam bidang hukum perdata 

Islam yang berada di lingkungan Pengadilan Agama. 

2. Syarat Hakim 

Terkait syarat untuk menjadi seorang hakim para fuqaha  berbeda 

pendapat, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa seorang hakim 

harus memenuhi 15 syarat, dan ada juga yang mengatakan cukup 7 syarat 

serta ada juga yang berpendapat cukup dengan 3 syarat. Meskipun mereka 

                                                 
28

 Undang-Undang  RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
29
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30
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berselisih tentang jumlah itu, tetapi beberapa syarat terpenuhi oleh yang 

lain dan sejumlah syarat dapat di cakup oleh syarat yang lain.
31

 

Secara globalnya syarat menjadi hakim itu sebagai berikut : 

a. Laki-laki; 

b. Berakal; 

c. Islam; 

d. Adil; 

e. Berpengetahuan tentang pokok-pokok hukum agama dan cabang-

cabangnya, dan 

f. Sehat pendengaran, penglihatan dan ucapannya.
32

 

Kemudian menurut Ibnu Rusyd, syarat menjadi hakim adalah: 

a. Merdeka; 

b. Islam; 

c. Aqil Balig; 

d. Laki-laki dan 

e. Bersikap Adil.
33

 

Selanjutnya menurut Yahya Zakaria Al-Ansari, hakim hendaklah: 

a. Beragama Islam; 

b. Mukalaf; 

c. Merdeka; 

d. Laki-laki; 
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e. Bersifat adil; dan 

f. Mendengar, melihat, dapat berbicara dan menguasai masalah 

peradilan. 

Karena itu janganlah mengankat orang kafir, anak-anak, orang gila, 

hamba sahaya, perempuan, banci, orang fasik, orang tuli, orang buta, orang 

bisu walaupun isyaratnya dapat dipahami, orang yang pelupa, penipu dan 

orang yang sakit-sakitan.
34

 

Selain syarat di atas hakim harus seorang mujtahid, yakni paham 

hukum-hukum al-Qu‟an dan al-Hadits.  Berkaitan dengan al-Qur‟an 

mencakup khas dan `amm, mujmal dan mubāyan, mutlāq dan muqayyad, 

nas{ dan z}ahir, nasikh dan mansukh. Terkait dengan as-Sunnah mencakup 

mutawatir, ah{ad, mustahil dan lain sebagainya. Juga Qiyās dan macam-

macamnya meliputi qiyās aulawī, qiyās musawī dan qiyās adwān. Hakim 

hendaklah orang yang menguasai perawi meliputi kuat dan lemahnya, 

mendahulukan yang khas dari yang `amm apabila terjadi pertentangan, 

mendahulukan yang muqayyad dari yang mutlaq, mendahulukan yang 

nas{dari yang z}ahir dan yang kuat dari yang lemah. Hendaklah hakim juga 

menguasai lisānul `Arab (bahasa Arab) dan menguasai pendapat para 

ulama baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan.
35

 

Di Indonesia untuk dapat diangkat menjadi hakim di lingkungan 

Badan Peradilan Agama harus memiliki syarat sebagai berikut : 
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Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, Fath al-Wahab bi Syarh Manhaj a l-Thulāb (Semarang: Toha 

Putra, tt. ), Juz II, 207. 
35
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Menurut UU. Nomor 7 Tahun 1989: 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Beragama Islam; 

c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 

termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat 

langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi 

G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain; 

f. Pegawai negeri; 

g. Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; 

h. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; 

i. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
36

 

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama UU 

Nomor 7 Tahun 1989 syarat dapat diangkat menjadi hakim adalah 

seseorang harus memenuhi 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 Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 69. 
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e. Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum 

Islam; 

f. Sehat jasmani dan rohani; 

g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan 

h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia 

termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat 

langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia. 

i. Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang 

berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

berumur paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun 

 Menurut UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU 

Nomor 7 Tahun 1989 syarat dapat diangkat menjadi hakim pengadilan 

agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Beragama Islam; 

c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

e. Sarjana syari‟ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang 

menguasai hukum Islam; 

f. Lulus pendidikan hakim; 

g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban; 
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h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; 

i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 

(empat puluh) tahun; dan 

j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

Kesemua persyaratan itu menunjukkan suatu perpaduan antara 

produk pemikiran fuqaha dengan ketentuan yang berlaku secara umum 

bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama. Secara umum persyaratan 

hakim pada semua badan peradilan adalah sama. Hal itu terlihat dalam 

tujuh dari semua persyaratan, yang juga harus dipenuhi oleh calon hakim 

pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan 

syarat beragama Islam dan sarjana syari‟ah hanya berlaku bagi calon 

hakim pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, yang erat 

hubungannya dengan produk pemikiran fuqaha. Hal itu konsisten dengan 

kekhususan badan peradilan agama, yang berwenang mengadili perkara 

perdata tertentu menurut hukum Islam di kalangan orang-orang yang 

beragama Islam.
37

 

3. Tugas Hakim  

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya 
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guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 dan 2 UU. 

No.14/1970).
38

 

a. Tugas Yustisial
39

 

Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama adalah 

sebagai berikut : 

1) Membantu mencari keadilan (Pasal 5 ayat (2) UU. No. 14/1970); 

2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan (Pasal 5 ayat (2) UU. 

No. 14/70); 

3) Mendamaikan para pihak yang bersengketa (Pasal 30 HIR/ Pasal 

154 Rbg); 

4) Memimpin persidangan (Pasal 15 ayat (2) UU. 14/1970); 

5) Memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 2 (1) UU. 14/1970); 

6) Meminitur berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR); 

7) Mengawasi pelaksanaan putusan (Pasal 33 (2) UU. 14/1970); 

8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (Pasal 27 (1) 

UU. 14/1970); 

9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 

27 (1) 14/70); 

10) Mengawasi penasehat hukum
40
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Islam yang menjadi kewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan 

Agama 
40
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b. Tugas Non Yustisial 

Selain tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga 

mempunyai tugas non yustisial, yaitu : 

a) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang; 

b) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian 

hilal; 

c) Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan; 

d) Memberikan penyuluhan hukum; 

e) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah; 

f) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
41

 

4. Tanggung Jawab Hakim  

Tanggung jawab dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu tangung 

jawab moral, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab teknis profesi. 

a. Tanggung Jawab Moral  

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim ditegakkannya 

keadilan. Diantara etika profesi (kode etik) hakim adalah: 

1) Mendengar dengan sopan dan beradab (to hear corteously); 

2) Menjawab dengan arif dan bijaksana (to answer wisely); 

3) Mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun (to consider 

soberty); 

4) Memutus tidak berat sebelah (to decide impartially). 
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Dalam literatur Islam klasik di bidang peradilan, terdapat salah 

satu yang masih tercatat ialah Risalah Khalifah ‟Umar bin Khattab 

kepada Musā al-Ash‟arī, seorang hakim di Kufah, yang selain 

mengungkapkan tentang pentingnya peradilan, cara pemeriksaan, dan 

pembuktian, juga dijelaskan tentang etika (moral) hakim seperti:  

1) Mempersamakan kedudukan para pihak dalam majelis, 

pandangan, dan putusan, sehingga pihak yang merasa lebih mulia 

tidak terlalu mengharapkan kecurangan hakim, sementara pihak 

yang lemah tidak berputus asa dalam usaha memperoleh keadilan 

hakim; 

2) Perdamaian hendaklah selalu diusahakan di antara para pihak 

yang bersengketa kecuali perdamaian yang menghalalkan yang 

haram atau mengharamkan yang halal.
42

 

Selanjutnya dalam bertingkah laku, sikap dan sifat hakim 

tercermin dalam lambang kehakiman ”Panca Dharma Hakim, 

yaitu: 

1) Kartika, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 

2) Cakra, berarti seorang hakim dituntut bersikap adil; 

3) Candra, berarti hakim harus bijaksana atau berwibawa; 

4) Sari, berarti hakim harus berbudi luhur, tidak tercela; dan 

5) Tirta, berati seorang hakim harus jujur.
43
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Sebagai perwujudan dari sikap dan sifat di atas, maka 

seorang hakim sebagai pejabat hukum, harus memiliki etika 

kepribadian, yakni: 

1) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2) Menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim; 

3) Berkelakuan baik dan tidak tercela; 

4) Menjadi teladan bagi masyarakat; 

5) Menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang di cela 

oleh masyarakat; 

6) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim; 

7) Bersikap jujur, adil dan penuh rasa tanggung jawab; 

8) Berkepribadian, sabar, bijaksana dan berilmu; 

9) Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan); 

10) Dapat dipercaya, dan 

11) Berpandangan luas.
44

 

Apabila semua sikap dan sifat tersebut benar-benar diamalkan 

oleh hakim Pengadilan Agama sebagai pejabat peradilan dalam 

tingkah laku keseharian, maka dapat dibenarkan alasan berkenaan 

dengan kesiapan hakim untuk melaksanakan amanat dari UU No. 3 

Tahun 2006. Belum lagi apabila sikap, sifat dan etika kepribadian 

yang harus dimiliki oleh hakim tersebut selanjutnya 
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diimplementasikan di dalam persidangan pada saat seorang hakim 

menjalankan tugasnya, maka akan lebih bagus lagi. 

b. Tanggung Jawab Hukum 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki 

keterkaitan dengan hakim dan peradilan, mencantumkan dan 

mengatur hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim. 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

juga memuat beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati 

hakim, yaitu: 

1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 

ayat (1); 

2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan sifat jahat dari terdakwa 

(Pasal 28 ayat (2); dan 

3) Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ada 

hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga 

atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, dengan 

ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat atau 

Panitera (Pasal 29 ayat (3).45 
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c. Tanggung Jawab Teknis 

Jenis tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung jawab teknis 

profesi, yakni penilaian mengenai sesuai atau tidaknya tindakan yang 

dilakukan oleh hakim dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, 

penilaian terhadap kinerja dan profesionalisme hakim dalam menjalankan 

tugasnya juga menjadi perhatian. Oleh karena itu, suatu hal yang mutlak 

bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan 

mengenai hukum acara di persidangan. Ketidakmampuan hakim dalam 

mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal 

dengan unprofessional conduct diangap sebagai pelanggaran yang harus 

dijatuhi sanksi.46 

5. Kompetensi Absolut dan Relatif Hakim  

Kompetensi absolut
47

 hakim Pengadilan Agama didasarkan  pada 

UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989. 

Dalam konteks ini, pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang: a). Perkawinan  b). Waris  c).Wasiat  d). Hibah  e). Wakaf  

f). Zakat  g). Infaq  h). Shadaqah, dan  i). Ekonomi Syariah. 

Khusus mengenai ekonomi syariah, penjelasan pasal 49 huruf i 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah 
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peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain. Sutikno Mertolusumo, Hukum 

Acara Perdata Indonesia  (Yogyakarta: Liberty, 2002), 78. 
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“perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 

syariah.” Prinsip yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi 

konvesional adalah kebebasan berkontrak, ta’āwun, bebas riba, bebas 

gharār, bebas tadlīs, bebas maisīr, objek yang halal dan amanah. Bidang 

ekonomi yang dimaksud meliputi: bank syariah, lembaga keungan mikro 

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

syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas dalam 

memeriksa syariah, pembiayaan syariah, pegadian syariah, dana pensiun 

lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. 

Dalam pasal 49 huruf i juga dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang 

atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela 

kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.48 Berdasarkan pasal tersebut, 

maka dapat dipahami bahwa subjek hukum dalam sengketa ekonomi 

syariah adalah: (a) orang-orang yang beragama Islam; (b) orang-orang 

yang beragama non Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam 

dan (c) badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum 

Islam. 
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Sedangkan terkait kompetensi relatif
49

 hakim Pengadilan Agama, 

dasar hukumnya berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata. Dalam 

pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa hukum acara yang 

berlaku pada lingungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang 

berlaku pada peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk 

menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk kepada 

ketentuan pasal 118 H.I.R. atau pasal 142 R.Bg. jo pasal 66 dan pasal 73 

UU. No 7 Tahun 1989. Kompetensi relatif 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. 

B. Ekonomi Syariah  

1. Pengertian Ekonomi Syariah  

Ekonomi syariah adalah ekonomi yang sistemnya didasarkan pada 

ajaran dan nilai-nilai Islam, yang bersumber pada al-Quran, al-Hadits, 

Ijma‟, Qiyas atau sumber lainnya.50
 Abdul manan menyebutkan bahwa 

ekonomi syariah adalah aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan 

empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan 

                                                 
49

 Kompetensi Relatif adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang 

serupa didasarkan pada tempat tinggal tergugat. Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama 

dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramata Publising, 2010), 122. 
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syariat islam yang bersumber al-Quran dan al-Hadits serta ijma‟ para 

ulama‟ dengan tujuan untuk mencapai kebahagian dunia dan akherat.51
 

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada 

pemikiran gagasan, paradigma, karakteristik, prinsip falsafi dan prinsip 

etika yang bersumberkan al-Quran, al-Hadits dan ijtihad ulama‟ dengan 

metode (manhaj) dan tata nilai yang bersifat Islami. Dalam ekonomi 

syariah, ada satu titik awal yang harus diketahui yaitu, ekonomi syariah itu 

sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari 

syariatnya.
52

  

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah dalam UU. No. 3 Tahun 

2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut 

prinsip syariah yang meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro 

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

syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, 

pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan 

syariah dan bisnis syariah.
53

 

Jangkauan ekonomi syariah sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf 

(i) UU. No. 3 Tahun 2006 yaitu “ perbuatan” dan “ kegiatan usaha”. 

a) Perbuatan dalam ekonomi syariah, yaitu aktifitas yang dilakukan 

dalam mengatur perekonomian meskipun tidak dimaksudkan untuk 

                                                 
51

 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama 
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Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis (Jakarta: Kencana, 2008), 01. 
53

 Edy Sismarwoto, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Semarang: Pustaka Magister, 2009), 01. 



41 

 

 

mendapatkan penghasilan (keuntungan) dari perbuatan tersebut (non 

provit) 

b) Kegiatan usaha dalam ekonomi syariah, yaitu aktifitas yang dilakukan 

dengan maksud mendapatkan penghasilan (keuntungan) materi dari 

kegiatan usaha tersebut.
54

 

2. Sengketa Ekonomi Syariah 

Menurut Mukti Arto, berdasarkan asas personalitas keislaman
55

dan 

asas kebebasan berkontrak
56

 maka sengketa ekonomi syariah berlaku 

terhadap: 

a) Perbuatan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang Islam 

atau badan hukum ekonomi syariah. Keduanya adalah subjek hukum 

ekonomi syariah sehingga tidak ada pilihan lain selain sistem hukum 

ekonomi syariah. 
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b) Perjanjian atau transaksi yang dilakukan oleh sesama hukum ekonomi 

syariah, yakni antara orang Islam dengan orang Islam, antara orang 

Islam dengan badan hukum hukum ekonomi syariah dan sebaliknya 

serta antara sesama badan hukum ekonomi syariah. 

c) Perjanjian atau transaksi ekonomi yang dilakukan oleh badan hukum 

ekonomi syariah dengan orang non muslim. Non muslim yang telah 

melakukan transaksi dengan badan hukum ekonomi syariah berarti ia 

telah menundukkan pada hukum ekonomi syariah karena ia memiliki 

hak kebebasan berkontrak.
57

 

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah  

a. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)  

Pemikiran kebutuhan akan lembaga sulh} (perdamaian)
58

 pada 

zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang 

masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis.
 59

 Hal ini 

dapat dilihat dengan marak dan populernya Alternative Dispute 

                                                 
57

 Ibid, 340. 
58

 Sulḥ menurut bahasa adalah memutus perselisihan sedangkan menurut istilah adalah akad untuk 

mengakiri pertentangan antara dua orang yang berlawanan. Muhammad Bin Qasim al-Ghozy, Fatḥ 

al-Qarīb ( Surabaya: Nururul Huda, tt), 33. Perdamaian (sulḥ) disyariatkan oleh Allah SWT dalam 

al-Quran surat Al- Ḥujarat ayat 9: 

                                     
Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu 

damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, 

hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah 

Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah 

kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 
59

 Dadan Muttaqiem, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan, 

(Jakarta : IKAHI, 2008), 60. 



43 

 

 

Resolution (ADR). Untuk kontek Indonesia, perdamaian telah didukung 

keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
60 

Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka 

segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam 

bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan 

dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil 

dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan 

mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam 

undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi 

kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa 

bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, 

negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.61 

Menurut Suyud Margono62 kecenderungan memilih Alternatif 

Dispute Resolution (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas 

pertimbangan, pertama  : kurang percaya pada sistem pengadilan dan 

pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan 

sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat 

pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya 
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 Lihat Undang-Undang Nomor 30 tahun1999 Pasal 6. 
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 Fuady, Arbitrase Nasional, alternativ penyelesaian sengketa bisnis (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2000), 122. 
62

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

Indonesia, 2000), 82. 
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menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan 

Arbitrase, kedua  : kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase 

khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-

klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri sendiri, melainkan mengikuti 

dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke Pengadilan jika 

putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak 

sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh Pengadilan merupakan 

kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI. Dengan demikian 

penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang 

menguntungkan.  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian 

sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, 

negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-Undang ini tidak 

seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci 

dan jelas.
63

 

b. Arbitrase  

Dalam perspektif Islam abitrase dapat dipadankan dengan istilah 

“tah}kīm”64
. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit 
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Abdul Manan, Makalah:  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru 

Pengadilan Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2007), 14-16. 
64

 Tah}kīm berasal dari kata h}akkama. Secara etimologi taḥkīm berarti menjadikan seseorang 

sebagai pencegah suatu sengketa. Jadi secara umum tah}kīm memiliki pengertian yang sama 

dengan arbitrase yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit terhadap dua orang atau 

lebih guna menyelesaikan perselisihan mereka dengan damai. Menurut Said Agil Husain,  

pengertian tah}kīm perspektif h}anafiyyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan 
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pihak yang memiliki kekuasan secara umum. Sedangkan perspektif Syafi’iyah yaitu memisahkan 



45 

 

 

atau juru damai.
65

 Menururut bahasa latin arbitrase berasal dari 

arbitrare, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut 

kebijaksanaan.
66

 Sedangkan menurut Zaeni Asyhadie arbitrase adalah 

penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para 

hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk kepada 

keputusan hakim yang mereka pilih.
67

 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 (choice 

of forum/choice of jurisdiction).
68

 Di samping itu, dalam klausul yang 

dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati 

untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara 

mereka (choice of law).
69

 

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian 

sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

                                                                                                                                      
pertikaian antara pihak yang bertikai dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan 

hukum syara‟terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan. Said Agil Husain Al-Munawwar, 

Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam dalam Arbitrase Di Indonesia  (Jakarta: BAMUI & BMI, 

1994), 48-49. 
65
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Grafika, 2009), 69. 
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Press, 2009), 203. 
67
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1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang 

mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. 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 seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.  

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk 

menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas 

perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat 

Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis 

Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang 

menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank 

Syariah dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus 

menyelesaikan sengketa bisnis non Islam. 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah 

lembaga arbitrase sebagimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999. Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diundangkan, 

maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah :  
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a) Reglemen Acara Perdata (Rv.S,1847 : 52) Pasal 615 sampai 

dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S.1941 : 

44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan 

Madura (RBg 3.1927 : 227) Pasal 705. 
70

 

b) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. 2). SK MUI (Majelis 

Ulama Indonesia) SK. Dewan Pimpinan MUI No. Kep- 

09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan 

Arbitrase Syariah Nasional.  

c) Undang-Undang No. 4 Tahun 2000 tentang Ketentuan- Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
71

 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah 

lembaga h}akam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang 

berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul 

dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. 

Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan 

ketentuan : "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". (Lihat Fatwa No. 05 

tentang Jual Beli Saham, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna', 
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 Ismail Nawawi, Perbankan Syariah (Surabaya: Vivpress, 2011), 903. 
71
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Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang 

Pembiayaan Musyarakah dan seterusnya). 

c. Proses Litigasi Pengadilan 

Dalam konteks ekonomi syariah, sengketa yang tidak dapat 

diselesaikan baik melalui sulh} (perdamaian) maupun secara tah}ki<m 

(arbitrase) dapat diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut 

ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok 

Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit 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 wewenangnya adalah memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang 

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

ekonomi syariah.
72

 

4. Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

a. Sumber Hukum Formil
73
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 Abdul Manan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 25. 
73

 Sumber hukum formil adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya, yaitu perasaan 

hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum yang menjadi faktor penentu dari isi 

hukum, sedangkan sumber-sumber hukum formal, yaitu yang menjadi determinan formal 

membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum. Qodry Azizi, Eklektisisme Hukum Nasional; 

Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 247-252. 
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Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk 

mengadili sengketa ekonomi syariah adalah Hukum Acara yang berlaku 

dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.  

Sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan 

Peradilan adalah  

1) Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura, 

Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg) untuk luar Jawa 

Madura.  

Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan 

Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama.  

2) Bugerlijke Wetbook Voor Indonesia  (BW) atau yang disebut 

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke 

IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai 

dengan Pasal 1993.  

3) Wetbook Van Koophandel (Wv.K) yang diberlakukan berdasarkan 

Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 

225, 258, 272, 273, 274 dan 275.  

Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga Hukum 

Acara yang diatur dalam Failissements Verordering (Aturan 
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Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, 

dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek 

Peradilan Indonesia.
74

 

b. Sumber Hukum Material
75

 

Seperti dikemukakan di atas, setelah seluruh tahap pemeriksan 

selesai lalu hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan 

dalam rangka mengadili perkara tersebut. Untuk itu hakim mencari 

hukumnya dari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannya, untuk 

kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkret yang ditemukan 

dalam perkara tersebut.
76

 Sumber utama penyelesaian ekonomi syariah 

adalah nash baik berupa al-Quran maupun al-Hadits. Selain nash juga 

bisa berupa akad perjanjian, undang- undang, yudisprudensi, kebiasaan, 

perjanjian internasional dan ilmu pengetahuan. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

1) Al-Quran 

Syauqi Al-Fanjani menyebutkan secara eksplisit ada 21 ayat 

yaitu: surat al-Baqarah ayat 186, 275 dan 279, an-Nisa‟ ayat 5 dan 
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32, Hud ayat 61 dan 116, al-Isra‟ ayat 27, an-Nur ayat 33, al-Jatsiah 

ayat 13, adz-Dzariyah ayat 19, an-Najm ayat 31, al-Hadid ayat 7, 

al- Hasyr ayat 7, al-Jumu‟ah ayat 10, al-Ma‟arif ayat 24 dan 25 dan 

al-Ma‟un ayat 1,2 dan 3.77
 

2) Al-Hadits 

Hadits Rasulullah yang dapat dijadikan rujukan dapat 

diambil dari beberapa kitab hadits sebagai berikut: 

a) Shahih Bukhari, bab Buyu‟ ada 82 hadits, Ijarah ada 24 hadits, 

Salam ada 10 hadits, Hawalah ada 9 hadits, Wakalah ada 17 

hadits, Muzara‟ah ada 28 hadits dan Musaqat ada 29 hadits. 

b)  Shahih muslim, bab Buyu‟ ada 115 hadits. 

c) Sunan Abi Dawud, bab Buyu‟ ada 290 hadits. 

d) Sunan At-Turmudzi, bab Buyu‟ ada 117 hadits. 

e) Sunan An-Nasa‟I, bab Buyu‟ ada 254 hadits.78
 

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 ini. Oleh karena itu 

Hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan memahaminya 

untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi 

syariah.
 79
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4) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

Dewan syariah Nasional (DSN) berada di bawah MUI, 

dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan 

untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan 

usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah.
80

 

5) Aqad Perjanjian (Kontrak) 

Menurut Taufiq
81

 dalam mengadili perkara sengketa 

ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, 

sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, 

hakim harus memahami jika suatu aqad perjanjian itu sudah 

memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Syarat suatu 

aqad 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 gharār atau tipu daya, unsur maisīr atau spekulatif dan 

unsur d}ulm atau ketidakadilan.  

Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya 

dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam aqad perjanjian 
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Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari 

tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus 

sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jika salah satu pihak tidak 

melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa 

(overmach), maka ia dipandang ingkar janji (wanprestasi) yang 

dapat merugikan pihak lain. Penetapan wanprestasi ini bisa 

berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau 

berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku. Oleh 

karena itu, bagi pihak yang wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi 

atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan 

kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur 

ribawī. 

Perbuatan melawan hukum oleh CST Kansil
82

 diartikan 

bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak 

orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang 

berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata 

susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana 

patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan 

terhadap orang lain.
83

 

6) Fiqih dan Ushul Fiqih 

Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar 
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kitab-kitab fiqih yang mu‟tabar berisi berbagai masalah muamalah 

yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi 

syariah. Diantara kitab-kitab mu‟tabar adalah: Al- Bajurī, Fath} al-

Mu’in, Syarqowī al-Tahrīr, Qalyubī, Fath} al-Wahāb, Tuh}fah dan 

lain-lain. 

Selain dari kitab-kitab fiqih yang mu‟tabar, perlu juga 

dipahami berbagai kaidah fiqih,
84

 sebab kaidah fiqih sangat 

berguna dalam menyelesaikan perkara. Kaidah fiqih ini berisi 

kaidah-kaidah hukum yang bersifat kulliyah yang diambil dari 

dalil-dalil kulli, yaitu dalil-dalil al-Qur‟an dan al-Sunnah. 
85

 

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 :
86

 

a) perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara 

berulang-ulang dalam waktu yang lama (longaet inveterate 

consuetindo) ; 
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b) kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat 

(opinion necessitates) dan 

c) adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.  

8) KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) 

Munculnya KHES merupakan akibat dari salah satu kebijakan 

Mahkamah Agung untuk merealisasikan UU. No. 3 Tahun 2006, yang 

memberi kewenangan baru, yakni menyelesaikan ekonomi syariah. 

Adapun salah satu kebijakan yang diambil MA untuk 

merealisasikannya adalah membentuk hukum formil dan materiil agar 

menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, 

mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah.87 

Keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah merupakan 

sebuah terobosan dan respon atas kebutuhan hukum ekonomi saat ini. 

Ketika perkembangan aktivitas ekonomi Islam di Indonesia 

menunjukan angka yang memuaskan, tentu saja akan dibarengi 

dengan benturan berbagai kepentingan. Maka keluarlah Undnag-

Undang No 3 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama yang memberikan 

keluasan kepada PA untuk menangani sengketa ekonomi Syari‟ah.  

Dalam pengambilan keputusan di pengadilan dalam bidang 

ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Untuk 

itulah diperlukan adanya kepastian hukum sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang 

bersifat “elastis dan terbuka” sangat memungkinkan bervariasinya 
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putusan-putusan, yang mana adanaya perbedaan tersebut sangat 

potensial dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan 

demikian lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah 

Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah 

keniscayaan.  

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES), yang 

menghimpun 4 BUKU, tersusun atas 43 BAB dengan 790 Pasal. 

Kompilasi ini memuat conten ilmu syari‟ah dan kesyari‟ahannya 

terbilang sangat luas meskipun belum tepat untuk dikatakan 

bersifat komprehensif khususnya dalam bidang hukum ekonomi 

syari‟ah (fikih muamalah). Mulai dari hal-hal yang bersifat umum, 

dasar dan baku semisal Ketentuan Umum, Subyek Hukum, Amwal 

(Buku I), Tentang Akad, Jual-Beli/Bai‟,Syirkah, Mudharabah, 

Muzara‟ah, Musaqah, Khiyar, Ijarah, Kafalah, Hawalah, Rahn, 

Wadiah, Ghashab dan Itlaf, Wakalah, Shulh, Pelepasan Hak, 

Ta‟min, Obligasi Syari‟ah Mudharabah, Pasar Modal, Reksadana 

Syari‟ah, Sertifikat Bank Indonesia Syari‟ah, Obligasi Syari‟ah, 

Pembiayaan Multi Jasa, Qardh, Pembiayaan Rekening Koran 

Syari‟ah, dan Dana Pensiun Syari‟ah (Buku II),  sampai kepada 

persoalan Zakat dan Hibah (Buku III), serta Akuntansi Syari‟ah 

(Buku IV).
88

 

Lepas dari kemungkinan kekurangan dan keterbatasan yang 

ada di dalamnya, sebagaimana insya Allah akan diurai dengan 
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serba singkat berikut ilustrasinya nanti, bagaimanapun secara 

umum dan keseluruhan, buku kehadirannya memiliki keunggulan 

tersendiri dibandingkan dengan buku-buku serupa atau yang sama-

sama memuat hukum ekonomi dan keuangan syari‟ah. Mengingat 

pemberlakuan buku KHES ditopang oleh Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. Buku KHES ini tidak hanya turut memperkaya 

khazanah intelektual Islam dan keislaman dalam bidang syari‟ah, 

akan tetapi, lebih dari itu, buku ini juga merupakan salah satu 

pelopor dalam mengisi kekurangan literatur yang ditulis dalam 

bahasa hukum Indonesia yang sampai sekarang masih terbilang 

sedikit kalau tidak tepat dinyatakan langka. Buku-buku lainnya 

adalah semisal Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 

Tahun 1975 yang memuat 130-an fatwa dalam berbagai bidang, di 

samping Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN – MUI), dan terutama Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) dan lain-lain baik yang ditulis oleh perseorangan 

maupun tim dan terutama lembaga secara umum dan keseluruhan. 

Kehadiran Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah dari 

berbagai aspeknya memiliki nilai-nilai filosofis, politis dan praksis 

yang sangat strategis bagi keberlakuan dan pemberlakuan praktek 

ekonomi dan keuangan syari‟ah di Indonesia pada khususnya dan 

keberlakuan serta pemberlakuan hukum Islam pada umumnya. 

Pinjam istilah Ibn Hajar al-„Asqalani, ketika memandang 
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kekeliruan ijtihad yang dilakukan mujtahid lainnya, 

kekurangan/kekeliruan yang ada pada KHES dibandingkan dengan 

kelebihan dan keunggulan yang ada di adalamnya, ibarat setetes 

nuqthah yang mengapung di tengahtengah samudera lautan yang 

sangat luas. Atas dasar ini maka sungguh pada tempatnya manakala 

semua elemen masyarakat terutama para pecinta ilmu syari‟ah dan 

para pegiat ekonomi dan keuangan syari‟ah, turut aktif 

mensosialisasikan dan mendayagunakan buku ini.  

9) 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 memiliki kekuatan hukum tetap, 

khususnya di bidang ekonomi syariah. Dengan perkataan lain 

yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini 

adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses 

“eksaminasi” dan “notasi” dari Mahkamah Agung dengan 

rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum 

yurisprudensi.89 
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