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M O T T O 

 

 “Mereka berdoa kepadaTuhan mereka dengan harap dan cemas” 

(Q.S.As-Sajadah: 16)  

 

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah 

 yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas” 

(Q.S.Az-Zumar: 10) 

 

”Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. 

(Q.S.Al-Baqarah:216) 

 

“Seandaianya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah,  

pasti kalian diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki.  

Burung itu pergi dipagi hari dalam keadaan lapar  

dan pulang disore hari sudah dalam keadaan kenyang  

(HR. At-Turmudzi) 

 

Bahwa di dunia ini kamu tidak pernah sendiri, jadi jangan takut dan teruslah 

berusaha, setiap niat yang baik akan ada jalanuntuk  mewujudkannya. 

Bersyukurlah bahwa dirimu adalah makluk yang lemah, namun jangan 

menbuatmu menyerah dan putus asa.  

Cukup Allah SWT sebagai pengharapan dan tempat bersandar. 

(anonim) 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 

Maha Pengasih lagi  Maha Penyayang. Berkat ijinNya, penulisan hukum (Skripsi) 

yang berjudul “KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN 

PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA 

PERBANKAN SYARIAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 

NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA” dapat 

terselesaikan. 

 
 Penulisan hukum ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama 

di bidang ekonomi syariah terutama perbankan syariah setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta dampak yang ditimbulkan dengan 

adanya undang-undang baru tersebut, terkait masalah penyelesaian sengketa 

perbankan syariah.  

 
Pada saat ini perkembangan ekonomi syariah yang paling menonjol adalah 

sektor perbankan syariah terlebih dengan diakuinya dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Melihat perkembangan yang cukup 

pesat tersebut, dalam menjalankan usahanya tidak menutup kemungkinan 

timbulnya suatu sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah 

tersebut yang menjadi persoalannya menyangkut lembaga peradilan mana yang 

berwenang, meskipun untuk mengantisipasi munculnya sengketa ini telah 

dibentuk lembaga arbitrase syariah. 

 
 Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberikan perluasan 

kewenangan kepada Pengadilan Agama. Perluasan ini di dalam menyangkut juga 

mengenai ekonomi syariah, sehingga sudah menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang merupakan salah 

satu dari ekonomi syariah. Keberadaan undang-undang baru tersebut telah 

memberikan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama untuk mengadili, 
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memutus, dan menyelesaikan setiap sengketa perbankan syariah yang diajukan 

kepadanya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak 

kekurangannya, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran 

membangun sehingga dapat memperkaya isi penulisan hukum ini. 

 
  Dalam uraian ini, penulis hendak  menyampaikan rasa terima kasih penulis 

kepada para pihak yang telah membantu penulisan hukum  (skripsi) ini baik 

secara langsung maupun tidak, sehingga penulisan hukum ini dapat penulis 

selesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Moch. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang 

telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan 

penulisan hukum ini. 

2. Bapak Soehartono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi 

yang telah berkenan membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Teguh Santoso, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulisan 

skripsi yang telah bersedia menyediakan waktu dan pikirannya untuk 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

tersusun dengan baik.  

4. Ibu Ambar Budi Sulistyowati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik 

penulis, yang telah membimbing penulis selama berada di bangku kuliah 

Fakultas Hukum UNS. Terimakasih atas segala motivasinya. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah membagi ilmu dan 

pengalamannya kepada penulis, sehingga penulis sampai pada episode 

terakhir masa kuliah. Bapak dan Ibu adalah “Pahlawan” bagi masa depan 

kami. 

6. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga tercinta yang yang telah memberikan 

segalanya kepada penulis dan selalu medukung penulis dalam mengarungi 

hidup ini, semoga ananda mampu membalas  budi kalian serta memenuhi 

setiap harapan kalian kepada ananda.  

7. Teman-temanku yang selalu menemani di bangku kuliah (Eny, Deni, Vica, 
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Ratna, Yunie, Utari, Ami, Irma, Atik, Sari, Nesti) dan semua angkatan 2003. 

8. Anak-anak kos Dian Astri yang mewarnai hidupku selama ku menetap di Solo 

(mbak Nila, Mbak Ana, Mbak Priska, mbak Yanti, mbak Dewi, mbak Nora, 

mbak Kika, mbak Ufi, Esti, Lina, Eni, Widi, Retno) semoga menjadi 

kenangan manis.   

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyusunan skipsi ini. 

Demikian  mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat 

bagi kita semua, terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi, serta 

masyarakat umum. 

 

Surakarta,     November 2007 

Penulis 
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ABSTRAK 

 
DWI ISTIYANINGSIH, E. 0003149, KAJIAN YURIDIS MENGENAI 
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN 
SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH BERLAKUNYA 
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN 
AGAMA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan 
Hukum (Skripsi). 2007. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama 
dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu, untuk mengetahui dampak  
yang ditimbulkan dengan adanya kewenangan Pengadilan Agama dalam 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah. 

  
Penelitian ini merupakan penelitian yang diuraikan secara deskriptif dan 

merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis data yang 
dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan studi dokumen yakni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh 
dari peraturan perundang-undangan, buku, majalah, koran, cyber media, makalah, 
artikel dan kamus serta sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Analisis 
data menggunakan analisis data kualitatif.  

   
Penelitian ini menguraikan serangkaian hasil mengenai kewenangan 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah berkenaan 
dengan subyek dan obyeknya beserta hal yang terkait didalamnya. Selain itu juga 
menguraikan mengenai  dampak yang ditimbulkan dengan adanya perluasan 
kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili, memutus, dan menyelesaikan 
sengketa perbankan syariah.   

 
Dalam suatu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan maka baik 

subyek maupun obyeknya haruslah yang menjadi kewenangan dari lembaga 
peradilan tersebut. Dalam sengketa perbankan syariah sebagaimana  telah menjadi 
kewenangan dari Pengadilan Agama, yang menjadi subyek di depan pengadilan 
dan dapat bertindak sebagai pihak penggugat atau pihak tergugat adalah bank 
syariah dan nasabah. Bank syariah menjadi salah satu subyek yang dapat 
berperkara di Pengadilan Agama karena merupakan badan hukum yang tunduk 
pada hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasannya. Untuk 
nasabah sendiri  menjadi subyek dari Pengadilan Agama karena sebagai orang 
yang beragama Islam atau orang yang tunduk pada hukum Islam. Adapun yang 
menjadi obyek dalam sengketa adalah berupa perjanjian yang dibuat oleh kedua 
belah pihak yakni antara bank syariah dan nasabah, yang didalamnya terdapat hak 
dan kewajiban para pihak, serta perjanjian tersebut dibuat berdasarkan pada 
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hukum Islam. Sengketa timbul akibat tidak terpenuhinya hak atau kewajiban yang 
telah di perjanjikan. Selain itu timbul pula benturan terhadap salah satu asas yang 
dianut oleh Peradilan Agama yakni asas personalitas keIslaman. Ini menyangkut 
adanya kemungkinan nasabah adalah non muslim. Terhadap benturan ini tidak 
perlu ada keraguan atas pengajuan sengketa perbankan syariah ke Pengadilan 
Agama terkait adanya pihak non muslim. Ini dikarenakan perkara tersebut 
berdasar perjanjian atas kesepakatan bersama yang  tunduk pada ketentuan hukum 
Islam.  

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 
perbankan syariah ini memberikan dampak tersendiri. Dampak tersebut 
diantaranya adalah memberikan dampak positif terhadap perkembangan akad 
bank syariah terutama dalam pemilihan penyelesaian sengketa yang kemungkinan 
timbul tidak hanya lewat lembaga arbitrase, tetapi lewat lembaga peradilan yang 
kompeten dan konsisten dalam menegakkan hukum Islam. Selain itu juga 
memberikan dampak yang positif pula bagi perkembangan hakim Pengadilan 
Agama di bidang perbankan syariah dan tidak hanya berkutat pada masalah 
keluarga saja. Bagi lembaga arbitrase kewenangan Pengadilan Agama untuk 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah ini memberikan dampak bahwa 
sengketa yang telah diputus oleh lembaga arbitrase tidak lagi dimintakan 
eksekusinya ke Pengadilan Negeri melainkan ke Pengadilan Agama meski UU 
No. 30 Tahun 1999 menentukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini demi terjaminnya 
kepastian hukum serta konsistensi terhadap adanya perluasan kewenangan 
Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah terutama perbankan syariah. Dalam 
hal ini berlaku atas asas yang menyatakan undang-undang yang berlaku 
belakangan menbatalkan undang-undang terdahulu. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xiii 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, telah menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia 

untuk menerapkan dual banking system atau sistem perbankan ganda di 

Indonesia. Dual banking system yang dimaksud adalah terselenggaranya dua 

sistem perbankan yakni konvensional dan syariah secara berdampingan, yang 

pelaksanaannya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan.(http://pikiran-rakyat.com. diakses pada tanggal 6 Juli 2007). 

 
Adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menunjukkan 

semakin mantapnya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia dengan sistem 

perbankan ganda yang telah berlaku sejak lebih dari enam tahun sebelumnya. 

Selain itu, undang-undang tersebut telah memberikan peluang untuk 

perkembangan perbankan dengan prinsip syariah. Keberadaan perbankan 

syariah pun oleh masyarakat Indonesia disambut secara positif, terlebih 

keberadaanya mampu menyokong kehidupan ekonomi di bidang perbankan. 

Pertimbangan adanya bank berdasar prinsip syariah ini dikarenakan sebagian 

besar penduduk  Indonesia adalah umat muslim yang mendasarkan kegiatan 

muamalahnya pada hukum Islam. 

 
Kini perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat 

dan menggembirakan. Sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan 

mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, pertumbuhan perbankan syariah meningkat 

tajam. Dari satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998, menjadi 
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tiga bank umum syariah dan 17 bank umum membuka unit usaha syariah 

dengan 163 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu, dan 136 kantor kas,  

serta 90 BPRS pada akhir tahun 2005. (http://www.republika.co.id diakses 

pada tanggal 6 Juli 2007). 

 
Ibarat bola salju, perkembangan perbankan syariah akan terus 

menggelinding dan semakin besar bahkan kemungkinan akan menyaingi 

usaha perbankan konvensional. Hal ini dibuktikan dengan lebih tangguhnya 

perbankan syariah  dibandingkan perbankan konvensional ketika Indonesia di 

tengah-tengah badai krisis, yang membuat perbankan konvensional semuanya 

rontok  bahkan banyak yang ditutup, sedangkan perbankan syariah hanya 

beberapa BPRS saja yang tidak mampu bertahan. Ketidakmampuan BPRS ini 

lebih banyak disebabkan kurang dipatuhinya ketentuan-ketentuan syariah 

(Wirdyaningsih, 2005:3). Keadaan ini didukung oleh karakteristik kegiatan 

usaha perbankan syariah yang melarang adanya bunga bank karena merupakan 

riba, dan menggunakan nisbah bagi hasil  sebagai penggantinya (profit/loss 

sharing contract), serta melarang transaksi yang bersifat spekulasi (al-gharar) 

dan tanpa didasarkan pada kegiatan usaha riil. 

 
Perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

pada prinsip syariah merupakan pola hubungan yang kokoh antara bank dan 

nasabah. Namun, meskipun bank syariah pada hakikatnya didirikan atas dasar 

moralitas dan unsur agama, dalam praktek kegiatannya perselisihan dapat 

terjadi. Perselisihan ini terjadi baik dalam penafsiran maupun pelaksanan isi 

perjanjian akibat  adanya perbedaan pendapat antara para pihak. 

  
Penyelesaian sengketa di bidang  perbankan syariah belum diatur 

secara jelas dalam perundang-undangan. Apalagi RUU perbankan syariah 

masih dalam penggodokan. Padahal dalam melakukan investasi (hubungan 

keperdataan) tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya konflik. Pada 

dasarnya sengketa yang terjadi pada perbankan syariah antara pihak bank 

dengan nasabah akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, 
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permasalahan akan menjadi semakin rumit apabila musyawarah untuk 

mufakat tidak mampu menyelesaikan sengketa, sehingga diperlukan cara lain 

untuk memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa tersebut.  

 
Sejak lahirnya BMI sebenarnya telah dibentuk pula badan arbitrase 

untuk mengatisipasi kemungkinan munculnya sengketa pada bank-bank 

syariah. Badan tersebut dinamai dengan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia 

yang sekarang telah berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional. 

Akan tetapi pada faktanya yang ada, apabila terjadi perselisihan antara bank 

syariah dengan nasabah tidak jarang penyelesaiannya diajukan ke pengadilan 

umum yang pengetahuan hakimnya terutama mengenai ekonomi syariah 

sangatlah kurang (Gemala Dewi, 2004:104).  Dengan adanya BAMUI 

seharusnya sengketa perbankan syariah diselesaikan lewat lembaga tersebut 

karena diharapkan sengketa diselesaikan dan ditangani oleh mereka yang 

mengerti ekonomi syariah. Hal ini disebabkan karena BAMUI dianggap tidak 

efektif.  

 
Sudah semestinya apabila sengketa yang berhubungan dengan 

ekonomi syariah dalam hal ini adalah bank syariah tidaklah di Pengadilan 

Umum, namun sangat sesuai apabila diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini 

dikarenakan apabila dilihat dari sisi kelembagaannya, Pengadilan Agama 

sangat berkaitan erat dengan konsistensi hukum dan kepercayaan, keyakinan 

serta kebebasan masyarakat. Sengketa yang berhubungan dengan masalah 

keagamaannya, maka yang berwenang menyelesaikan adalah lembaga 

keagamaan pula.  

 
Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, di dalamnya memberikan perluasan kewenangan Pengadilan Agama 

untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Dengan penambahan sejumlah 

bidang yang menjadi kewenangan dalam UU Peradilan Agama yang baru 

tersebut, diharapkan praktik-praktik ekonomi Islam yang selama ini sudah 
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berjalan di masyarakat mempunyai kekuatan yuridis terutama di bidang 

perbankan syariah. 

 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih mendalam mengenai kewenangan pengadilan agama dengan berlakunya 

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama terkait dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 

terutama sengketa yang terjadi di perbankan syariah, dalam sebuah penelitian 

berbentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul:                                                                              

 ” KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN 

AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN 

SYARIAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 

NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN 

AGAMA” 

 

B. Perumusan Masalah 

 Adapun perumusan masalah dalam penelitian yang dirumuskan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah? 

2. Apakah dampak yang  ditimbulkan dengan adanya kewenangan 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah 

tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang hendak dilakukan harus memiliki tujuan yang 

jelas.  Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan 
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agar sesuai dengan maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut.  Demikian juga 

dengan penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili 

dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang diajukan 

kepadanya. 

b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya 

kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah terutama di bidang perbankan syariah. 

 
2. Tujuan subjektif 

a. Untuk memperoleh pengetahuan dasar dan pemahaman mengenai 

kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang 

berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah. 

b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama dalam penyusunan 

penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu kelengkapan dalam 

mencapai derajat kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian akan lebih bermanfaat apabila mempunyai data yang akurat 

dan dapat menambah wawasan pembaca, oleh karena itu, penulis merumuskan 

manfaat penelitian sebagai berikut :   

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu 

hukum, khususnya hukum acara peradilan agama yang berhubungan 

dengan kewenangan Pengadilan Agama setelah adanya perluasan 

kewenangan terutama dalam menangani, mengadili, memutus dan 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan 

bagi penelitian yang akan datang 
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2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai panduan bagi pihak yang 

hendak mengajukan sengketanya dalam hal perbankan syariah di 

Pengadilan Agama. 

b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus 

untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh. 

c. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah kaitannya dengan perbankan syariah melalui 

jalur peradilan yang tepat. 

 

E. Metode Penelitian 
   Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam 

penelitian, di samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan 

tujuan penelitian, juga agar mempermudah pengembangan data guna 

kelancaran penyusunan penulisan hukum.   

 
 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan 

analisis data dapat diperinci sebagai berikut: 

  
1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan antara lain penelitian hukum 

normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yang 

diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian 

hukum empiris yang diteliti adalah keberfungsian hukum dalam 

masyarakat, terkait mengenai implementasi hukum di masyarakat 

(Soerjono Soekanto, 2006:52). 

 
Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

hukum normatif, yakni dengan melakukan penelitian terhadap bahan 

pustaka atau data sekunder, karena dalam hal ini mengkaji kewenangan 
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Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah 

dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

 
2. Sifat Penelitian 

Dari segi sifatnya, penelitian terbagi dalam tiga jenis penelitian, 

yakni penelitian deskriptif, penelitian eksplanatoris, dan penelitian 

eksploratif. Penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah 

penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 

gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2006:10).  

 
 3. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari bahan pustaka, diantaranya adalah buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, 

makalah, majalah, koran, artikel, surat kabar, dan sumber lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 
 4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah 

sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, 

dokumen resmi, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya 

dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersirer. 

 
Adapun sumber data sekunder yang hendak digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

         a. Bahan hukum primer 

  Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa 

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank 

Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad 

Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.  

        b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung. Bahan 

hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa 

buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, 

pendapat para ahli hukum, artikel, karya ilmiah, makalah, koran, dan 

majalah yang di dalamnya terdapat kaitan terhadap permasalahan yang 

penulis angkat yakni mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah.  

        c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black Law Dictionary, 

maupun ensiklopedia. 

 
5. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat 

pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan 
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atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 

2006:21). Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif, maka dalam pengumpulan data menggunakan studi dokumen. 

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengkaji substansi/isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dokumen resmi, makalah, 

artikel, koran, dan majalah, serta cyber media yakni melalui internet. 

 
Adapun tempat untuk memperoleh data dalam penelitian hukum 

normatif ini adalah di perpustakaan Fakultas Hukum, perpustakan UNS, 

tempat penyedia internet, dan tempat-tempat lain yang memungkinkan 

tersedianya data penelitian yang dikehendaki. 

 
      6. Analisis Data 

Dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada 

hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis.  Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi 

terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk mempermudah 

pekerjaan analisa dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 2006:251). 

 
Pada penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutus apa yang dapat diceritakan  

kepada orang lain (Lexy J Moleong, 2007:248). Dengan demikian, untuk 

penelitian ini peneliti berusaha memilah, mensintesis, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

sesuai dengan permasalahan yang diangkat.  
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F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang 

jelas mengenai seluruh isi dari penulisan hukum ini, berikut sitematika 

penulisan hukum ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan hukum. 

 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. 

Kerangka teori membahas tentang perbankan syariah, kewenangan 

lembaga peradilan, Peradilan Agama. Sedangkan kerangka 

pemikiran berisi mengenai alur pemikiran yang hendak ditempuh 

oleh penulis. 

 
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang 

diperoleh penulis beserta pembahasannya yang meliputi 

kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama serta dampak yang timbul dengan adanya 

kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

perbankan syariah. 

 
BAB IV: PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapat 

dari hasil penelitian dan pembahasan. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Tentang Perbankan Syariah 

 a. Pengertian Bank 

Bank berasal dari kata Italia banco yang berarti bangku. 

Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani 

kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku 

secara resmi dan populer menjadi Bank. 

Pengertian bank menurut beberapa para ahli adalah sebagai 

berikut: (Malayu S. P. Hasibuan, 2002:1-2) 

(a) Pierson 

 Bank is a company which accept credit, but didn’t give credit (bank 

adalah badab usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan 

kredit). 

(b) Prof. G.M Verryn Stuart 

Bank is a company who satisfied other peopleby giving a credit with 

the money they accept as a gamble to other, eventhough they should 

supply the new money (bank adalah badan usaha yang wujudnya 

memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa 

uang yang diterima dari orang lain, sekalipun dengan jalan 

mengeluarkan uang baru kertas atau logam). Jadi bank dalam hal ini 

telah melakukan operasi aktif dan pasif, yaitu mengumpulkan dana 

dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana. 

(c) Dr. B.N Ajuha 

Bank provided means by which capital is transferred from those who 

cannot use it profitable to those who can use it productively for the 
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society as whole. Bank provided which channel to invest without any 

risk and at a good rate of interest (bank menyakurkan modal dari 

mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan 

kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk 

keuntungan masyarakat. Bank juga berarti salura untuk 

menginvestasikan tabungan secara aman dan tingkat bunga yang 

menarik). 

(d) Drs. H.Malayu S. P. Hasibuan 

Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul 

dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, 

stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. 

 
Pengertian perbankan berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank sesuai Pasal 1 

huruf 2 yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyakurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 
 b. Pengertian Bank Syariah 

Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini 

banyak istilah yang diberikan untuk menyebutkan entitas Bank 

Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Tanpa Bunga 

(Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), Bank 

Syari’ah (Syari’a Bank). Di Indonesia secara teknis yuridis 

penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi ”Bank 

Syariah”, atau ”Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.                           
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(http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-

indonesia)    

 
Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi 

dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa 

disebut Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan 

yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada 

Al-Qur’an dan Hadist nabi. Dengan kata lain, Bank Islam adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan 

dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Islam 

(Muhammad M Ag, 2005:13).   

 
Bank syariah atau bank Islam atau bank berdasarkan prinsip 

syariah sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution) 

yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam 

bentuk fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yakni prinsip 

pembagian keuntungan dan kerugian. (Sutan Remi Sjahdeini, 2005 :1) 

 
Bank berdasarkan prinsip syariah adalah bank umum syariah dan 

bank perkreditan rakyat syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara 

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam. (Malayu SP 

Hasibuan, 2002:39) 

 
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank 

syariah adalah lembaga penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana, yang dalam 

menjalankan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah Islam. 

 
 c. Tujuan Perbankan Syariah 
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Tujuan perbankan syariah menurut para ilmuan dan para 

profesional muslim adalah sebagai berikut: 

1. Menurut hand book of islamic banking, tujuan dasar perbankan 

Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara 

mengupayakan instrument-instrumen keuangan (financial 

instruments) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-

norma syariah. 

2. Dalam bukunya ”Toward a Just Monetary Sistem” , M. Umer 

Chapra mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial 

dapat diperkenalkan pada pembiayaan bank. Tujuan pembiayaan 

perbankan Islam adalah agar pembiayaan mudharabah dan syirkah 

tersedia dalam jumlah yang wajar bagi sebanyak-banyaknya 

pengusaha. 

3. Para bankir muslim beranggapan bahwa peranan perbankan Islam 

semata-mata komersial dengan berdasarkan instrumen-instrumen 

keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan 

keuntungan finansial. (Sutan Remy Sjahdeini, 2005:21) 

 
  d. Bentuk Bank Syariah 

Bank Syariah dapat dilakukan melalui: 

1. Bank Umum Syariah 

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum 

yang diperkenankan adalah perseroan terbatas/ PT, Koperasi, atau 

Perusahaan daerah (Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004). Adapun 

modal yang harus disetor adalah sekurang-kurangnya tiga trilyun 

rupiah. 

 
2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah  

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 
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lintas pembayaran. Bentuk hukumnya berupa: Perseroan 

Terbatas/PT, Koperasi, Perusahaan Daerah. Modal yang harus 

disetor pada BPRS ditetapkan sebagai berikut: 

a. tiga milyar untuk wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, 

Bekasi, dan Karawang.. 

b. satu  milyar rupiah untuk ibukota provinsi di luar wilayah DKI 

Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang. 

c. lima ratus juta rupiah untuk wilayah lainnya.(Gemala Dewi, 

2004:68) 

 
3. Islamic Windows 

Merupakan jendela bagi pembukaan kantor bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh 

Bank Umum Konvensional. Pembukaan tersebut dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. membuka kantor cabang syariah yang baru 

b. mengubah kantor cabang menjadi kantor cabang syariah 

c. meningkatkan status kantor di bawah kantor cabang menjadi 

kantor cabang syariah 

d. mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang sebelumnya 

telah membuka unit syariah menjadi kator cabang syariah 

e. meningkatkan status kantor cabang pembantu yang sebelumnya 

telah membuka unit syariah menjadi kantor cabang syariah 

f. membuka kantor cabang syariah yang baru yang berasal dari 

unit syariah dari kantor cabang dan/atau kantor cabang 

pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi kantor 

cabang dan/atau kantor cabang pembantu di tempat unit syariah 

itu berada   

 
Adapun syarat-syarat pembukaan Islamic Windows yakni: 

a. menyisihkan modal kerja untuk kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah minimum mengkover biaya operasioanal awal, 
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antara lain biaya sewa gedung, gaji karyawan, dan overhead 

cost. 

b. memenuhi rasio kewajiban modal minimum bagi unit usaha 

syariah. 

c. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah. 

d. menyusun laporan keuangan kegiatan usah berdasarkan prinsip 

syariah. 

e. memasukkan laporan keuangan di atas dalam laporan keuangan 

gabungan.  

f. wajib mencantumkan kata “syariah” pada setiap penulisan 

nama kantor.  (umar farouk, http:// omperi.wikidot.com/sharia-

02)  

 
  e. Kegiatan Usaha Bank Syariah 

Kegiatan usaha bank syariah dapat dimanifestasikan dalam 

kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.  

1. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, antaranya: 

a. giro berdasarkan prinsip wadiah (hanya untuk Bank Umum 

Syariah) 

b. tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. 

c. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. 

d. bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah 

2. melakukan penyaluran dana melalui : 

a. transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudharabah, istishna, 

ijarah, salam, dan jual beli lainnya. 

b. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, 

musyakarah, dan bagi hasil lainnya. 

c. pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn,dan qardh. 

Selain kegiatan tersebut, untuk Bank Umum Syariah dilengkapi dengan 

hal-hal yang diantaranya: 
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a. membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri surat-surat 

berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata 

(underlying transaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah. 

b. membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia 

yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah. 

c. memindahkan uang atau kepentiangan sendiri dan/atau nasabah 

berdasarkan prinsip wakalah. 

d. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan 

dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga 

berdasarkan prinsip wakalah. 

e. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat 

berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah. 

f. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan 

suatu kontrak dengan prinsip wakalah. 

g.  melakukan penempatan dari nasabah ke nasabah lain dalam bentuk 

surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip 

ujrah. 

h. memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip 

wakalah, merabahah, mudharabah, musyarakah, wadiah, dan 

memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah. 

i. melakukan kegiatan usaha kartu debet berdasarkan prinsip ujrah. 

j. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah. 

k. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang 

disejutui oleh Dewan Syariah Nasional serta tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang dan ketentuan lain yang berlaku.(Malayu 

SP Hasibuan, 2002:40) 

Selain melakukan kegiatan tersebut, Bank Umum Syariah dapat pula 

menjalankan kegiatan diantaranya: 

a. melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf. 
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b. melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip 

musyarakah dan/atau mudharabah pada bank atau perusahan lain 

yang melakukan kegiatan usahan berdasarkan prinsip syariah. 

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip 

musyarakah dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat 

pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. 

d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam 

perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. (Sutan Remy 

Sjahdeini, 2005:54) 

Dengan demikian kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah 

pada dasarnya hampir sama dengan bank konvensional. 

 
  f. Hubungan Hukum Antara Bank Syariah Dengan Nasabah    

 Hubungan antara bank dengan nasabah adalah melalui adanya 

suatu perjanjian (kontrak), yang berarti para pihak dalam hal ini adalah 

bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban. Oleh karena 

hubungan antara bank dengan nasabah dituangkan dalam sebuah 

perjanjian, maka hubungan antara bank dengan nasabah berdasarkan 

pada hukum perjanjian(Sentosa Sembiring, 2000:6). 

 
 Pembuatan perjanjian disini berdasarkan asas kebebasan berkontak 

yang terdapat dalam KUH Perdata, para pihak bebas memperjanjikan 

apa saja yang dikehendaki oleh mereka  sebagai isi perjanjian sepanjang 

tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kepatutan, dan 

dengan ketertiban umum. Selain itu, perjanjian yang telah dibuat dan 

disepakati oleh kedua belah pihak secara sah berlaku mengikat seperti 

undang-undang. 

 
Berkenaan dengan hubungan antara bank syariah dengan nasabah 

juga berdasarkan pada sebuah perjanjian. Hanya saja, perjanjian yang 

dibuat atas dasar prinsip syariah. Hubungan ini dapat disimpulkan dari 
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ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi 

hasil (mudharabah),  pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 

(ijarah wa iqtina). 

 
Dengan demikian hubungan hukum antara bank syariah dengan 

nasabah adalah hubungan hukum perjanjian yang berdasarkan pada 

ketentuan prinsip syariah. 

 
   2. Tinjauan Tentang Peradilan Agama 

    a. Pengertian Peradilan Agama 

Peradilan Agama adalah salah satu diantara peradilan khusus di 

Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama 

mengadili golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama 

hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk 

bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. 

(Basiq Djalil, 2006:9) 

 
Peradilan Agama bertugas menyelesaian persengketaan-

persengketaan hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau 

undang-undang bagi orang-orang yang beragama Islam mengenai 

perkara perdata tertentu yang penyelesaiannya harus diselesaikan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. (Taufiq Hamami, 

2003:36) 
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Dengan demikian, Peradilan Agama adalah salah satu dari 

lembaga peradilan di Indonesia yang bertugas menangani perkara-

perkara yang terjadi pada rakyat yang beragama Islam dan 

menginginkan penyelesaian atas perkaranya berdasarkan pada 

ketentuan hukum Islam sebagaimana yang mereka yakini dan 

mempercayainya. 

 
b. Kedudukan Peradilan Agama 

Dalam negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945, pelaksanan dan pengakuan akan betapa 

pentingnya badan Peradilan Agama dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara, pada hakikatnya sebagai pengamalan Pancasila dan 

UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan: 

1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 

2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan 

kepercayaannya itu.  

 
Berdasarkan hal di atas, bagi pemeluk agama Islam dalam 

menjalankan hubungan hukum, perlu diatur dengan peraturan 

perundang-undangan yang sesuai dengan keyakinan dan kesadaran 

hukum mereka, agar dalam melakukan hubungan hukum dapat terarah 

sehingga menumbuhkan tertib hukum dan kepastian hukum. 

 
Kedudukan badan Peradilan Agama dalam negara hukum 

Republik Indonesia, adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman. Diperlukannya badan Peradilan Agama ini karena memang 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan 

ketentraman bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Akibat Islam 

sebagai agama hukum, ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan 

umat Islam khususnya di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan sama 

sekali dari aturan hukum agamanya.(Taufik Hamami, 2003: 44) 
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Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya 

serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun lembaga peradilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung yakni dalam lingkungan: 

1) Peradilan Umum 

2) Peradilan Agama 

3) Peradilan Militer 

4) Peradilan Tata Usaha Negara 

 
Kedudukan Peradilan Agama ditegaskan  dalam ketentuan Pasal 

2 UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini.  

 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak 

mengalami perubahan, menentukan bahwa: 

a. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan agama 

dilaksanakan oleh: 

1. Pengadilan Agama 

2. Pengadilan Tinggi Agama 

b. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak 

pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 

 
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  

terdapat penambahan yang disisipkan antara Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu 

Pasal 3A yang  menentukan bahwa di lingkungan Peradilan Agama 

dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dalam undang-
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undang. Dalam penjelasannya tercantum bahwa yang dimaksud 

dengan diadakan pengkhususan pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama adalah Pengadilan Syariah Islam yang diatur dalam 

undang-undang. Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang oleh Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 

ayat (2) disebutkan bahwa: ”Peradilan Syariah Islam di  Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Pengadilan Khusus dalam 

lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut 

kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan Pengadilan Khusus 

dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang Kewenangannya 

menyangkut kewenangan Peradilan Umum. 

 
Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan badan 

Peradilan Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 

dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan perkara yang ditanganinya bebas dari 

campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, paksaan dan 

rekomendasi yang datang dari pihak extra yudisial kecuali dalam hal-

hal yang diijinkan oleh undang-undang. 

 
    3. Tinjauan Tentang Kompetensi Lembaga Peradilan 

  a. Kompetensi Lembaga Peradilan 

Kompetensi lembaga peradilan adalah kekuasaan untuk 

mengadili suatu perkara tertentu. Menurut Ridwan Halim, faktor-faktor 

yang mempengaruhi kompetensi pengadilan pada pokoknya adalah 

sebagai berikut: 

a. bidang tempat persoalan perkara itu terletak, misalnya: 

1. untuk perkara-perkara yang bersifat umum, maka hal ini 

menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. 
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2. untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan atau melibatkan 

orang militer sebagai pelakunya, maka hal ini menjadi 

kompetensi Pengadilan Militer. 

3. untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan masalah-

masalah keagamaan (Islam), maka hal ini menjadi kompetensi 

Pengadilan Agama, dan sebagainya. 

b. Domisili pihak tergugat yang dalam hal ini menentukan 

kompetensi peradilan setempat atas perkara yang besangkutan. 

c. Daerah tempat barang sengketa (berupa barang tidak bergerak) itu 

berada. 

d. Domisili pilihan yang telah ditentukan  menurut perjanjian oleh 

para pihak yang telah disepakati bersama. 

  
Dalam kompetensi pengadilan pada pokoknya ada dua 

kompetensi, yaitu: 

a. Kompetensi absolut atau kompetensi mutlak, yaitu kewenangan 

atau kekuasaan kehakiman untuk memeriksa suatu perkara ditinjau 

dari bidang persoalan atau perkara yang dihadapi. 

b. Kompetensi relatif atau kompetensi nisbi, yaitu kewenangan atau 

kekuasaan kehakiman untuk memeriksa perkara ditinjau dari: 

1. domisili tergugat atau para tergugat 

2. daerah tempat barang sengketa berada 

3. domisili pilihan yang ditentukan menurut perjanjian oleh para 

pihak sebelum sengketa itu terjadi.( Ridwan Halim, 1987: 32) 

 
b. Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan 

1. Kompetensi Absolut 

Tugas pokok dari pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan 

kehakiman, adalah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta 

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.  Kompetensi absolut 

atau wewenang mutlak, yaitu wewenang badan pengadilan dalam 

memeriksa jenis perkara tertentu yang secara  mutlak tidak dapat 
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diperiksa oleh badan pangadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan 

yang sama ( pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam 

lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan 

agama).(Sudikno Mertokusumo, 2002:78) 

 
Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: 

a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan diberikan  pada 

tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan yang berada 

di bawah Mahkamah Agung. 

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

terhadap undang-undang.  

c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. (Pasal 11 ayat 

(2) UU No. 4 Tahun 2004) 

 
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas 

perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di 

bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. (Pasal 11 ayat (4) 

UU No. 4 Tahun 2004) 

 
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman terdapat penambahan pelaku kekuasaan kehakiman selain 

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya yaitu 

Mahkamah Konstitusi. Adapun kewenangannya adalah mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945 

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945 

c. memutus pembubaran partai politik 

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 
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Selain kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah 

Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga 

telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau 

perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden.(Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No. 

4 Tahun 2004) 

 
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukun tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan 

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal 

atau keadaan tertentu dalam undang-undang. (Pasal 23 ayat (1) UU 

No. 4 Tahun 2004) 

 
Kalau suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut 

tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka hakim harus 

menyatakan dirinya tidak berwenang secara ex officio untuk 

memeriksanya dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi 

dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu. Setiap saat selama 

persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak 

berwenang memeriksa perkara tersebut.  

 
2. Kompetensi Nisbi atau Kompetensi Relatif  

Kompetensi relatif berkenaan dengan wilayah hukum suatu 

pengadilan dan diatur dalam Pasal 118 HIR ( Pasal 142 Rbg). Dalam 

pasal tersebut mengatur tentang hal pengajuan gugatan yakni 

menentukan tempat diajukannya suatu gugatan yang pada hakekatnya 

adalah membagi pekerjaan atau wewenang antara pengadilan-

pengadilan negara (Subekti, 1989:23) 
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Asas actor sequitur forum rei menentukan bahwa pengadilan 

negeri  di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, berdomisili) 

yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak (Pasal 118 ayat 

(1) HIR jo Pasal 142 Rbg) 

 
Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal 

atau tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada pengadilan 

negeri tempat tergugat sebenarnya tinggal. (Pasal 118 ayat (1) HIR jo 

Pasal 142 ayat (1) Rbg). Apabila dipilih tempat tinggal, penggugat 

dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan negeri yang wilayah 

hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut (Pasal 118 

ayat (4) jo Pasal 142 ayat (4) Rbg). Pemilihan tempat tinggal oleh 

kedua pihak ini harus diajukan dengan akta (Pasal 24 KUH Perdata) 

 
Jika  yang digugat lebih dari seorang dan tidak tinggal dalam satu 

wilayah hukum suatu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan 

kepada pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat tinggal. 

(Pasal 118 ayat (2) HIR jo Pasal 142 ayat (3) Rbg) 

 
Apabila tergugat-tergugat itu terdiri dari debitur dan penanggung, 

maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat debitur 

tinggal. (Pasal 118 ayat (2) HIR jo Pasal 142 ayat (2) Rbg) 

 
Penyimpangan terhadap asas actor sequitur forum rei tersebut 

diatas terjadi apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang 

dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila tergugat tidak 

dikenal. Dalam hal ini gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di 

tempat penggugat tinggal. (Pasal 118 ayat (3) HIR jo Pasal 142 ayat 

(3) Rbg)  

 
Apabila gugatan ini mengenai benda tetap, maka gugatan 

diajukan kepada pengadilan negeri di tempat benda tetap ini terletak: 

forum rei sitae.(Pasal 118 ayat (3) HIR jo Pasal 142 ayat (5) Rbg) 
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Kalau seseorang digugat di muka hakim yang tidak berwenang 

secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat 

menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara 

tersebut, apabila tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi bahwa 

hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, asal tangkisan 

tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidak-tidaknya belum 

menggunakan tangkisan lain. 

 
c. Kompetensi Peradilan Agama 

1. Kompetensi Absolut 

     Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak dalam Peradilan 

Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

dalam Pasal 49 adalah dengan memperhatikan: 

1.orang-orangnya, yakni orang-orang yang beragama Islam 

2. bidang perkaranya, yaitu: 

 a. perkawinan 

                      b. kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam 

                      c. wakaf dan shodaqoh 

 
    Dengan melihat perkembangan yang ada di masyarakat, terutama 

kegiatan hubungan keperdataan yang berdasarkan pada hukum Islam,  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap tidak sesuai lagi, 

sehingga diperlukan perbaruan untuk mengimbangi perkembangan 

kehidupan masyarakat sekarang ini. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 sebagai hasil amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

memberi perluasan terhadap kewenangan Peradilan Agama. 

 
  Pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:  

a. Perkawinan 
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b. Waris  

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakat 

g. Infak 

h. Sedekah, dan 

i. Ekonomi syariah. 

 
  Berkenaan dengan ekonomi syariah, dalam penjelasan Pasal 49 

huruf i, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain 

meliputi: 

a.  Bank syariah 

b.  Lembaga keuangan mikro syariah 

c.  Asuransi syariah 

d.  Reasuransi syariah 

e.  Reksa dana syariah 

f.  Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah 

g.  Sekuritas syariah 

h.  Pembiayaan syariah 

i.  Pegadaian syariah 

j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah  

k.  Bisnis syariah 

  
               Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan 

bahwa: 

1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam 

perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, khusus 

mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xli

2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang subyek hukumnya antar orang-orang yang beragama 

Islam, objek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-

sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.  

 
   Pasal 51Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang tidak diubah menyatakan bahwa:  

1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili 

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam 

tingkat banding. 

2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili 

di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar 

Pengadilan Agama di daerah hukumnya.  

 
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama menyatakan bahwa: 

1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan 

nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah 

hukumnya, apabila diminta 

2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 49 dan Pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas dan 

kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. 

 
Selain itu, juga mengalami perluasan kewenangan dengan 

ditambah dalam Pasal 52A  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 

yang menyatakan Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian 

rukyathilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah. 

 
2. Kompetensi Relatif 

Kompetensi relatif atau kewenangan relatif dalam Peradilan 

Agama adalah kewenangan yang diberikan antar Pengadilan Agama 

dalam lingkungan Badan Peradilan Agama. Kompetensi relatif ini 
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berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan 

tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan 

dan batasan kewenangan relatif pengadilan ialah meliputi daerah 

hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Cik Hasan 

Bisri, 2000:218). Mengenai kewenangan relatif Peradilan Agama ini 

berpatokan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

menyatakan bahwa: 

1) Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota 

2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 

 
Penentuan pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Agama 

yang mana yang berwenang atas suatu perkara menjadi bidangnya, 

ditentukan oleh tempat tinggal para pihak yang berperkara atau 

keberadaan obyek perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 118 HIR. 

Dalam menentukan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan 

yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan, agar 

gugatan memenuhi syarat formal.(Gemala Dewi, 2005:102) 

 
Sekalipun perkara yang diajukan termasuk kompetensi absolut 

lingkungan Peradilan Agama, belum tentu Pengadilan Agama yang 

menerima gugatan kompeten atau berwenang memeriksa dan 

mengadili. Mungkin ditinjau dari kewenangan relatifnya perkara 

tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama yang lain, karena 

perkara yang diajukan ditinjau dari wilayah hukum termasuk wilayah 

hukum Pengadilan Agama lain, bukan merupakan wilayah hukum 

Pengadilan Agama yang menerima gugatan. 

 
Dapat dilihat, setiap Pengadilan Agama, hanya berwenang 

mengadili perkara yang termasuk dalam kewenangan wilayah 
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hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat 

dilakukan secara formal, hanya perkara-perkara yang termasuk dalam 

wilayah daerah hukumnya. Sekalipun secara materiil perkara yang 

diajukan merupakan kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama, 

kewenangan tersebut dapat dihalangi oleh kewenangan relatif, yang 

mengakibatkan Pengadilan Agama yang menerima perkara tidal 

berwenang mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk 

kewenangan Pengadilan Agama lain.   (Yahya Harahap, 2001:202) 

 
B.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1: Bagan alur kerangka pemikiran 
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sengketa perbankan 
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Jalur pengadilan  

UU No. 3 Tahun 2006  
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Dalam dunia perbankan Indonesia dikenal adanya dual banking system,  

salah satunya adalah perbankan syariah. Adanya perbankan syariah ini sebagai 

upaya pemerintah dalam menjawab keinginan masyarakat Indonesia yang 

sebagian besar adalah umat muslim yang hendak menjalankan kegiatan 

muamalahnya berdasarkan pada prinsip hukum Islam termasuk di dunia 

perbankan. Terlebih dengan adanya krisis moneter telah membuktikan 

bahwasanya perbankan syariah mampu bertahan dengan baik, bahkan 

mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menajubkan dibandingkan 

dengan perbankan konvensional. 

 
Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan pada 

prinsip syariah yang merupakan pola hubungan yang kokoh antara bank 

dengan nasabah dikarenakan atas dasar moralitas dan unsur agama, tidak 

menutup kemungkinan terjadinya sengketa. Pada prinsipnya, sejak berdirinya 

bank syariah yang pertama di Indonesia, untuk mengantisipasi timbulnya 

sengketa perbankan syariah ini, telah dibentuk pula lembaga arbitrase, apabila 

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Akan tetapi, yang menjadi 

persoalan apabila lembaga tersebut juga tidak mampu menyelesaikan 

sengketa, sehingga diperlukan lembaga peradilan. Selain itu juga, lembaga 

arbitrase dalam menyelesaikan sengketa masih memerlukan peranan dari 

lembaga peradilan  terkait dengan pelaksanaan atas putusannya. 

 
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

menjawab pertanyaan kemanakah sengketa tersebut harus diajukan. Dengan 

adanya undang-undang tersebut telah memberi titik terang dalam mengajukan 

gugatan terkait sengketa ekonomi syariah termasuk didalamnya bank syariah, 

yakni menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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A. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Perbankan Syariah 

1.   Subyek Sengketa  Perbankan Syariah 

Berbicara mengenai subyek sengketa perbankan syariah maka 

terlebih dahulu perlu diketahui mengenai  subyek hukum. Subyek hukum 

merupakan hal pokok dalam mempelajari teori hukum sebagai sesuatu 

yang dikenakan aturan hukum. Dalam upaya penyelesaian sengketa yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka subyek hukum ini dapat 

diketahui terutama pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

yang intinya menyatakan bahwa subyek hukum yang mampu berperkara di 

Pengadilan Agama adalah orang-orang yang beragama Islam. Adapun 

maksud dari orang-orang disini, dalam penjelasan pasal tersebut adalah 

orang atau badan hukum. 

 
Ketentuan Pasal 49 mengenai subyek hukum tersebut, sesuai 

dengan  teori hukum yakni, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum 

adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang 

berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum 

diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan yang menjadi 

subyek hukum dan telah diakui oleh semua negara adalah manusia 

(natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). (Chidir Ali, 

2005:11) 

 
Badan hukum sebagai subyek hukum meliputi hal berikut: 

a. Merupakan perkumpulan orang (organisasi); 

b. Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandelling) dalam 

hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking); 

c. Mempunyai harta  kekayaan tersendiri; 

d. Mempunyai pengurus; 

e. Mempunyai hak dan kewajiban; 
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f. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. (Chidir Ali, 

2005:21) 

 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi 

suatu badan hukum antara lain: 

a. adanya harta kekayaan yang terpisah; 

b. mempunyai tujuan tertentu; 

c. mempunyai kepentingan tersendiri; 

d. adanya organsasi yang teratur. 

 
Di Indonesia, badan hukum dapat berupa perhimpunan dan 

kumpulan harta kekayaan seperti perseroan terbatas (PT), perusahan 

umum, atau juga badan hukum lainnya yang bukan untuk mencari sesuatu 

keuntungan seperti yayasan.  

 
Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum Islam secara 

tuntas di dalam nas tidak ada aturannya. Namun dalam syariat (termasuk 

ketentuan tentang badan hukum) yang berkembang di masyarakat 

dimaksudkan untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Badan hukum 

merupakan suatu cara yang bermanfaat untuk umat manusia dalam 

melahirkan kebaikan dan keuntungan. Dengan demikian badan hukum 

dapat diakui di dalam hukum Islam.  

 
Berkenaan dengan sengketa yang terjadi antara bank syariah 

dengan nasabah, maka sudah barang tentu yang menjadi subyek hukum di 

Pengadilan Agama kaitannya sengketa tersebut adalah pihak bank dan 

nasabah yang bersangkutan. 

a. pihak bank syariah 

Bank syariah merupakan suatu badan hukum yang berlandaskan 

pada ketentuan syariat Islam. Dalam melakukan hubungan dengan 

nasabah, bank syariah dapat berkedudukan sebagai penjual, pemilik 

modal/investor, atau penyewa.  
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Dalam hal pendirian suatu bank, diatur baik dalam ketentuan 

undang-undang maupun dalam peraturan Bank Indonesia. Ketentuan ini 

terlihat pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa 

suatu bank baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat memiliki 

bentuk hukum  yang dapat berupa salah satu dari: 

a. Perseroan Terbatas (PT); 

b. Koperasi; 

c. Perusahaan daerah. 

Sedangkan untuk bank syariah, bentuk hukum yang dapat dipilih,  

ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/24/PBI/2004 dengan menyatakan bahwa bentuk hukum yang dapat 

dipilih oleh bank syariah yakni  Perseroan Terbatas/PT, Koperasi, 

Perusahaan Daerah. 

 
Kedudukan badan hukum dalam hukum acara perdata ditentukan 

sebagai subyek hukum, ini berarti badan hukum itu dapat menjadi pihak 

yang berperkara. Dalam hukum acara perdata badan hukum selalu 

diwakili, dan yang mewakilinya adalah organnya yang berhak menurut 

undang-undang atau anggaran dasarnya. Pengurus dari badan hukum 

berhak bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam suatu perkara 

perdata (Chidir Ali, 2005:178). Dengan demikian bank syariah yang 

merupakan badan berbentuk hukum sudah pasti dapat menjadi pihak 

yang berperkara dalam hal ini di depan Pengadilan Agama, sebagaimana 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam hal 

perkara perdata.  

   
b. pihak nasabah 

Nasabah bagi bank syariah merupakan mitra kerja yang sangat 

penting. Untuk itu sebisa mungkin bank syariah mampu memberikan 

pelayanan yang dapat memberi kepuasan atas kepentingan nasabah. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 16, yang 

dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. 

 
 Lebih lanjut mengenai nasabah, terbagi menjadi dua kategori 

sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 dan 18 yakni nasabah 

penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah 

yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan 

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, 

sedangkan yang dimaksud dengan nasabah debitur adalah nasabah yang 

memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

atau yang disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 

nasabah yang bersangkutan. 

 
Dalam kedudukannya terhadap bank syariah, nasabah dapat 

bertindak selaku pembeli, pengelola dana, atau penyewa. Adanya 

sengketa yang timbul diantara kedua belah pihak, maka seperti halnya 

pada bank syariah, nasabah di depan pengadilan dapat bertindak sebagai 

pihak penggugat atau tergugat, baik dengan kuasa maupun tanpa kuasa. 

 
2. Obyek Sengketa Perbankan Syariah  

Untuk mengetahui obyek sengketa perbankan syariah perlu pula 

diketahui mengenai obyek perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan 

Agama. Obyek perkara yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terdapat pada 

Pasal 49. Dalam pasal tersebut, terdapat sembilan bidang yang menjadi 

obyek perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama, salah 

satunya adalah menyangkut masalah ekonomi syariah. Penjelasan Pasal 49 

terkait ekonomi syariah ini, mencantumkan pula mengenai bank syariah. 

Dengan demikian segala perbuatan atau kegiatan usaha bank syariah 

menjadi obyek perkara di Pengadilan Agama.  
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Adapun dalam setiap menjalankan usahanya, bank syariah  selalu 

melakukannya dengan membuat suatu perjanjian. Dengan demikian 

terhadap sengketa perbankan syariah, yang menjadi obyek perkaranya 

adalah perjanjian. Ini dikarenakan hubungan yang terjalin antara bank 

syariah dengan nasabah merupakan hubungan kemitraan berdasarkan pada 

perjanjian. Perjanjian sebagai obyek karena didalamnya memuat ketentuan 

mengenai segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi para pembuatnya. 

Sengketa perbankan syariah yang timbul dari perjanjian ini diakibatkan 

adanya perbedaan pendapat dalam penafsiran ataupun dalam pelaksanaan 

perjanjian. Oleh karenanya yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan 

Agama adalah berupa perjanjian para pihak yang didalamnya memuat hak 

dan kewajiban para pihak.  

 
Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang 

atau beberapa orang yang saling mengikatkan diri kepada seseorang atau 

beberapa orang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan 

tertentu. Dalam Islam, perjanjian disebut juga dengan istilah akad. Akad 

didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan 

kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum pada obyek 

perikatan. Sedangkan dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 dalam Pasal 1 angka 

3, yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab 

(penawaran) dan qabul (peneriman) antara bank dengan pihak lain yang 

berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip 

syarah. 

 
Adapun prinsip syariah yang diterapkan dalam akad perbankan 

syariah pada pokoknya mengacu pada  ketentuan PBI No.7/46/PBI/2005, 

diantaranya adalah: 

1. dalam hal penghimpunan dana menggunakan prinsip syariah: 

a. wadi’ah, yakni penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau 

barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak 
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yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang 

sewaktu-waktu. 

b. mudharabah, yakni penanaman dana dari pemilik dana (shahibul 

maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan 

kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode 

bagi untung dan rugi (prifit and loss sharing) atau metode bagi 

pendapat (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan 

nisbah yang telah disepakati sebelumya.  

2. dalam hal penyaluran dana menggunaka prinsip syariah: 

a. prinsip jual beli  

1). murabahah, yakni jual beli barang sebesar harga pokok barang 

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. 

2). salam, yakni jual beli barang dengan cara pemesanan dengan 

syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu 

secara penuh. 

3). istishna’, yakni jual beli barang dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu 

yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan 

kesepakatan. 

b. Prinsip sewa menyewa 

1). ijarah, yakni transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan 

atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu 

melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. 

2). ijarah muntahiya bitamlik, yakni akad sewa menyewa barang 

antara bank dengan penyewa yang diikuti janji, bahwa pada 

saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan 

berpindah kepada penyewa. 

c. Dalam pembiayaan bagi hasil menggunakan prinsip syariah: 

1). musyarakah, yakni penanaman dana dari pemilik dana/modal 

untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha 

tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah 
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yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian 

ditanggung semua pihak pemilik dana/modal berdasarkan 

bagian dana/modal masing-masing. 

2). mudharabah, yakni pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada 

suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. 

Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana 

dengan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.  

d. Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam 

Prinsip syariah pinjam meminjam yang diterapkan dalam 

perbankan syariah ialah menggunakan prinsip qardh, yakni pinjam 

meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam 

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan 

dalam jangka waktu tertentu. 

Selain dari jenis-jenis pembiayan utama tersebut, perbankan syariah juga 

memberikan pelayanan jasa dengan memperoleh upah. Adapun  penerapan 

prinsip syariah dalam pelayanan jasa pada bank syariah diantaranya: 

1. kafalah, yakni pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung 

(kafil) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang 

ditanggung, makfuul ’anhu atau ashil). Atas pemberian jaminan ini 

bank memperoleh fee. 

2. hiwalah, yakni jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari 

seseorang yang berutang kepada orang lain.  

3. wakalah, yakni jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah 

sebagai pemberi kuasa. 

4. rahn, yakni pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan 

barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan emas, 

perak, intan, berlian, batu mulia, dan lain-lain untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kesepakatan.   

 
Pengadilan Agama untuk dapat memutus dan menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah juga harus mempertimbangkan kebenaran atas 
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perjanjian tersebut telah memenuhi hal-hal untuk sahnya perjanjian, 

diantaranya adalah: (Mariam Darus Badrulzaman, 2001: 260-262) 

1. subyek akad yaitu para pihak yang membuat perjanjian. Dalam hal ini 

harus memenuhi: 

a. para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang 

dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah 

pengampuan atau perwalian. 

b. Identitas para pihak dan kedudukan masing-masing dalam 

perjanjian harus jelas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau 

mewakili sebuah badan hukum. 

c. Tempat dan saat perjanjian dibuat, untuk kebaikan harus 

disebutkan dengan jelas dalam akad. 

2. tujuan dan objek akad 

a. Disebutkan secara jelas tujuan dibuatnya akad tersebut. 

b. Objek akad harus halal dan thayyib, yakni dalam menentukan 

obyek akad tidak boleh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam 

atau kebiasaan/ kepatutan yang sesuai dengan ajaran Islam. 

3. adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan: 

a. Waktu perjanjian; baik bermula maupun berakhirnya perjanjian, 

jangka angsuran berakhir, harus diketahui dan disepakati sejak 

awal akad oleh bank dan nasabah. Tidak boleh berubah di tengah 

atau di ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali bila hal 

itu disepakati kedua belah pihak. 

b. Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, nisbah atau margin yang 

disepakati, biaya-biaya yang diperlukan, dan hal-hal emergency 

yang memerlukan biaya-biaya lainnya. 

c. Mekanisme kerja; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan 

operasional, pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha. 

d. Jaminan; mengenai bagaimana kedudukan jaminan tersebut serta 

hal-hal yang berkaitan dengannya. 
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e. Penyelesaian; bila terjadi perselisihan atau adanya ketidaksesuaian 

antara dua belah pihak. 

f. Obyek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya. 

4. adanya persamaan/kesetaraan/kesederajatan/keadilan 

a. dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara 

bank dan nasabah. 

b. Penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jaminan.  

 
Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa akad yang dilakukan 

antara bank dengan nasabah wajib ditegaskan jenis transaksi syariah yang 

digunakan. Transaksi syariah tersebut  tidak boleh mengandung unsur 

gharar, masyir, riba, zalim, risywah, barang haram dan maksiat. Sebagai 

dasar gugatan atas sengketa yang diajukan dapat berupa adanya 

wanprestasi atau adanya perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya 

perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak bersifat 

mengikat seperti undang-undang.  

 
3.  Keterlibatan Pihak Non Muslim Dalam Sengketa Perbankan Syariah di  

Pengadilan Agama 

Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang bersifat 

terbuka sehingga tidak membatasi hanya kepada golongan tertentu yang 

dapat menjadi nasabahnya. Pada dasarnya memang bank syariah ada untuk 

menjawab keinginan masyarakat muslim yang tidak menghendaki adanya 

sistem bunga pada bank, yang dalam pandangan hukum Islam bunga 

merupakan riba dan haram hukumnya. Namun, dalam perkembangannya 

tidak menutup kemungkinan masyarakat yang non muslim pun ikut 

menggunakan fasilitas bank syariah, dengan kata lain menjadi nasabah 

bank syariah tersebut. 

 
Dalam penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/46/PBI/2005 menegaskan adanya prinsip umum yang salah satunya 

yakni asas keberlakuan secara universal sehingga bank syariah dapat 
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dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian tidak ada 

pembatasan hanya untuk orang muslim saja yang dapat memanfaatkan 

bank syariah. Hal ini didukung bahwa dalam ajaran Islam menyatakan 

diturunkannya agama Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh 

alam. Oleh karena itu tidak ada halangannya untuk melayani nasabah non 

muslim selama hal tersebut tidak merugikan kedua belah pihak.(Karnaen 

Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, 1992:51) 

 
Pada faktanya, tidak saja nasabah non muslim yang dapat 

menggunakan layanan bank syariah, tetapi juga bank syariah dimiliki oleh 

non muslim. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 dalam Pasal 6 huruf m yang menyatakan bahwa bank umum dapat 

menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

prinsip syariah. Dengan penjelasannya yakni bank umum yang melakukan 

kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. Sebagai contoh adalah Bank Permata Syariah, 

Bank BII syariah dan bank syariah lainnya yang merupakan cabang dari 

bank konvensional yang sahamnya dimiliki pemerintah, swasta, dan pihak 

asing yang dapat dipastikan memiliki agama yang beragam pula. (Ahmad 

Gozali, http://www.perencanakeuangan.com : diakses tanggal 25 Agustus 

2007) 

 
Adanya pihak non muslim dalam sengketa perbankan syariah yang 

telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama ini, muncul suatu persoalan 

terkait dengan asas-asas umum yang dianut oleh Pengadilan Agama 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Peradilan Agama. 

Persoalan ini timbul berkenaan dengan salah satu asas yakni yang 

berkaitan dengan asas personalitas keIslaman. Adapun berkenaan dengan 

asas-asas lain selain asas personalitas keIslaman tidak menimbulkan 

persoalan. Asas-asas  lainnya tersebut yakni meliputi: 

1. asas kebebasan. 

2. asas wajib mendamaikan. 
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3. asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 

4. asas persidangan terbuka untuk umum. 

5. asas legalitas. 

6. asas equalitas. 

7. asas aktif memberikan bantuan.  

Asas-asas tersebut merupakan pedoman bagi Pengadilan Agama dalam 

menjalankan fungsinya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman. 

 
Terhadap asas personalitas keIslaman ini dapat ditemukan dalam  

Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 Tahum 1989, dan juga dalam 

penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 Tahum 1989. Asas    

ini bermakna bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada 

kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanyalah mereka yang beragama 

Islam. Dengan kata lain seseorang non Islam tidak tunduk dan tidak dapat 

dipaksakan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama. Asas personalitas 

keIslaman dikaitkan bersamaan dengan perkara perdata bidang tertentu, 

sepanjang mengenai sengketa yang menjadi wewenang Peradilan Agama. 

 
Asas personalitas keIslaman ini penerapannya menjadi sempurna 

dan mutlak apabila didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur 

hubungan hukum yang berdasarkan pada hukum Islam. Adapun patokan 

yang dipakai pada asas ini berdasarkan patokan umum dan patokan saat 

terjadinya hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang 

telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asas 

personalitas keIslaman, sedangkan patokan saat terjadinya hubungan 

hukum ditentukan apabila memenuhi syarat: 

1. pada saat terjadinya hubungan hukum kedua pihak sama-sama 

beragama Islam. 

2. hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan 

hukum Islam. 
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  Terhadap sengketa perbankan syariah terdapat suatu hal yang 

mengganjal, dikarenakan bank syariah meski pada awalnya ditujukan 

kepada umat muslim yang menghendaki setiap kegiatan muamalahnya 

berdasar pada ketentuan syariat Islam termasuk dalam kegiatan di bidang 

perbankan, dalam kenyataannya seorang non muslim pun ikut 

menggunakan jasa perbankan syariah ini. Akibatnya terjadi berbagai 

perbedaan pandangan mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk 

menyelesaikan sengketa terlebih bila didalamnya menyangkut nasabah non 

muslim. 

 
Terkait dengan nasabah non muslim ini,  terdapat pendapat yang 

menyatakan  bahwa sengketa dapat dilaksanakan di Peradilan Umum, hal 

tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 

2006 yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-

orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh 

Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49. Sementara bila kedua belah pihak adalah muslim maka sengketa 

ditangani Peradilan Agama (www.republika.co.id). Ini sebagai 

konsekuensi adanya asas peronalitas keIslaman. 

 
Pendapat tersebut menyimpulkan dari penjelasan Pasal 50 ayat (2) 

yang menyebutkan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada 

Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau 

keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam 

Pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama 

Islam. Sebaliknya bila subyek yang mengajukan sengketa hak milik atau 

keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subyek bersengketa di 

Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk 

menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan 

Peradilan Umum. 
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Padahal secara tegas dalam penjelasan pasal 49 UU No. 3 Tahun 

2006 yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah 

yang termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya 

menundukkan diri dengan sukarela kepada badan hukum Islam. Dari 

ketentuan tersebut sudah semestinya apabila terjadi sengketa perbankan 

syariah diselesaikan oleh Peradilan Agama, baik pihak yang muslim 

maupun pihak non muslim. Ini dikarenakan adanya kata penundukan diri 

kepada ketentuan hukum Islam. Terlebih lagi antara nasabah dan bank 

terjalin hubungan yang didasarkan pada perjanjian. Dengan kata lain 

bukan agama yang menjadi dasar melainkan perjanjian (akad) yang 

dilaksanakan berdasarkan syariah dalam hukum Islam. 

 
 Apabila penyelesaian sengketa didasarkan pada ketentuan dalam 

Pasal 50, ini merupakan kaitannya terhadap adanya unsur hak milik. 

Dalam kaitan hak milik tersebut untuk non muslim, Pengadilan Agama 

dalam memberikan putusan perlu menunggu adanya keputusan dari 

Pengadilan Negeri. Masuknya sengketa hak milik dalam sengketa 

perbankan syariah ini dapat terjadi berkenaan dengan barang jaminan yang 

harus diberikan oleh pihak nasabah kepada pihak bank terkait mengenai 

pelayanan jasa oleh bank yang dalam akadnya menimbulkan suatu utang 

piutang yakni tentang pemberian kredit, sedang pada bank syariah lebih 

dikenal dengan pembiayaan. 

 
Dengan demikian sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 terhadap 

asas personalitas keIslaman terdapat perluasan makna, yakni terhadap 

subyeknya tidak hanya menyangkut orang tetapi juga masuknya badan 

hukum yang secara suka rela menundukkan diri kepada hukum Islam, 

sedangkan terhadap obyeknya asas ini berlaku pula bagi obyek sengketa 

yang tunduk pada hukum Islam. Dengan demikian apabila pihak non 

muslim ikut menggunakan jasa perbankan syariah secara sadar mereka 

sudah pasti tahu bila menggunakan jasa perbankan syariah, maka hukum 

yang berlaku berdasarkan syariah hukum Islam. Oleh karena itu para pihak 
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baik muslim maupun non muslim yang menjalankan transaksi syariah 

secara otomatis menundukkan diri pada ketentuan yang berlaku pada 

sistem tersebut. 

 
Hal ini juga didukung pendapat dari hakim agung Rifal Ka’bah 

yang menyatakan bahwa sepanjang menyangkut persoalan perdata, 

sengketa perbankan syariah harus tetap menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama. Untuk urusan muslim atau non muslim apabila telah mengadakan 

akad syariah, maka pihak non muslim harus tunduk pada undang-undang 

yang ada. Selain itu, menurut Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung 

Wahyu Widiana menyatakan bahwa dalam konteks sengketa tersebut 

terdapat dua asas yang berlaku yaitu asas personalitas keIslaman dan asas 

penundukan diri. Untuk asas personalitas keIslaman diaplikasikan kepada 

akad yang langsung dibuat oleh sesama muslim, sedangkan asas 

penundukan diri diperuntukan bagi akad antara orang muslim dan non 

muslim (www.vibiznews.com). Terlebih lagi akad dalam perbankan 

syariah merupakan akad syariah dalam hukum Islam.     

 

B. Dampak Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Kewenangan Pengadilan 

Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah 

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ada, penyelesaian 

sengketa perbankan syariah masih mengalami simpang siur terutama 

berkenaan dengan lembaga peradilan mana yang berwenang. Ini disebabkan 

perbankan syariah yang berdasar pada prinsip agama, dalam hal ini adalah 

syariah Islam sudah semestinya diselesaikan pada lembaga yang berkompeten 

juga. Akan tetapi di Indonesia sebagian besar peraturan perundang-

undangannya lebih mengadopsi pada hukum barat yang tentu saja banyak 

ditemukan ketidaksesuaiannya dengan hukum Islam.  

 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

telah memberikan perluasan kewenangan dalam menangani suatu perkara 
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perdata kepada Pengadilan Agama, yang termasuk didalamnya adalah  

ekonomi syariah. Kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah ini didalamnya mencakup 

juga mengenai sengketa perbankan syariah. Dengan adanya perluasan 

kewenangan ini ternyata memberikan dampak terhadap penyelesaian sengketa 

perbankan syariah. Adapun dampak tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1.  Dampak Terhadap Perbankan Syariah 

Sebelum berlakunya UU No 3 Tahun 2006, penyelesaian  sengketa 

perbankan syariah hanya ditentukan melalui musyawarah untuk mufakat 

atau melalui lembaga arbitrase yang telah dibentuk bersamaan dengan 

lahirnya bank syariah pertama di Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI), dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), 

yang kemudian diganti namanya menjadi Badan arbitrase Syariah 

Nasional (BASYARNAS) seiring dengan perkembangan ekonomi syariah, 

yang tidak hanya di bidang perbankkan syariah saja. 

 
Selama ini, setiap kasus sengketa dalam perbankan syariah 

ditangani oleh lembaga Basyarnas, apabila musyawarah untuk mufakat 

tidak memberikan hasil. Ketentuan memilih Basyarnas ini telah diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dalam Pasal 20 

yang menyatakan bahwa: 

1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya 

sebagaimana diperjanjikan dalam Akad atau jika terjadi perselisihan di 

antara Bank dan Nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui 

musyawarah; 

2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan 

melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase Syariah; 

 
Dari ketentuan tersebut, nasabah dan lembaga perbankan syariah 

secara terpaksa harus memilih lembaga Basyarnas untuk menyelesaikan 
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sengketa diantara keduanya. Selain itu, kebanyakan di dalam kontrak-

kontrak jasa kegiatan bank syariah pun selalu terdapat klausula standar 

arbitase yang mengacu pada ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) PBI No. 

7/46/PBI/2005, yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Sebagai 

contoh adalah sebagai berikut: (Warkum Sumitro, 2004:113) 

- Suatu sengketa yang timbul dari dan atau dengan cara apa pun yang 

ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan 

secara damai kecuali sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini, 

akan deselesaikan melalui dan menurut prosedur BAMUI. 

- Arbitrase akan dilaksanakan dan mengambil putusan di Jakarta, 

Indonesia. 

- Keputusan arbitrase akan merupakan putusan terakhir dan mengikat 

(final and binding) atas segala perkara yang menjadi subyek dari 

arbitrase tersebut dan dapat diberlakukan di semua pengadilan yang 

mempunyai wewenang hukum atasnya dan karenanya banding atau 

kasasi atas putusan arbitrator tidak akan dimungkinkan. Para pihak 

tidak akan mengajukan suatu perkara ke pengadilan negeri dan/atau 

badan-badan lain sehubungan dengan sengketa atau perselisihan 

berkenaan dengan perjanjian ini. 

Adanya klausula tersebut, menutup kemungkinan lembaga lain untuk 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah.  

 
Sebelum dikeluarkannya UU No 3 Tahun 2006, para pihak yang 

bersengketa yang tidak menghendaki penyelesaian sengketanya di 

lembaga Basyarnas atau tidak puas atas putusan yang dikeluarkan oleh 

lembaga Basyarnas ini, kemudian membawanya ke Pengadilan Negeri 

yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Pengadilan 

Negeri dapat disebut juga sebagai pengadilan konvensional yang mengacu 

pada ketentuan KUH Perdata sebagai aturan yang diadopsi dari hukum 

barat, sehingga dapat dipastikan banyak hal yang tidak sesuai dengan 

hukum Islam, sedangkan pada perjanjian yang dilakukan oleh perbankan 
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syariah tentunya mengacu pada hukum Islam. Maka, sangat aneh apabila 

masalah syariah diselesaikan secara konvensional, bukan secara syariah. 

 
Sebagaimana pada fakta yang ada, sengketa antara bank syariah 

dengan nasabah diselesaikan lewat Pengadilan Negeri. Pengajuan ke 

Pengadilan Negeri ini bukan tanpa alasan. Pertama, Pengadilan Agama 

sebelum UU No. 3 Tahun 2006 ada kewenangannya telah dibatasi; kedua, 

lembaga arbitrase syariah yang telah terbentuk dianggap tidak efektif 

disebabkan keberadaan arbitrase syariah terbatas, tidak semua provinsi di 

wilayah Indonesia memiliki badan arbitrase syariah, tetapi untuk saat ini 

hanya berada di Jakarta.   

 
Selain itu, sering ditemukan dalam akad yang membuka dualisme 

hukum yang sangat menyesatkan. Banyak bank-bank syariah menyebutkan 

dalam akadnya, bahwa apabila terjadi persilisihan akan diselesaikan oleh 

lembaga arbitase syariah atau Pengadilan Negeri. Hal ini tentu saja sangat 

menyesatkan, karena apabila para pihak sudah menentukan dan memilih 

lembaga arbitrase, maka peluang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri 

menjadi tertutup.(Agustianto, http://www.hupelita.com diakses pada 

tanggal 11 Agustus 2007) 

 
Dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2006 yang telah 

memberikan perluasan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk 

menyelesaikan setiap perkara perdata di bidang ekonomi syariah, maka 

setiap sengketa perbankan syariah sudah barang tentu diajukan ke 

Pengadilan Agama. Adanya undang-undang ini juga telah mempertegas 

kemana seharusnya sengketa perbankan syariah diselesaikan, serta 

memberikan peluang seluas-luasnya kepada Pengadilan Agama, sehingga 

tidak menjadi monopoli Basyarnas. Selain itu juga menutup kemungkinan 

sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri, karena telah menjadi 

kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. 
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Adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama ini memberikan 

dampak positif terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi pada 

perbankan syariah. Ini dikarenakan Pengadilan Agama merupakan 

lembaga peradilan yang kompeten dalam menjaga konsistensi hukum 

Islam, sehingga para pihak yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah 

memiliki kejelasan dalam memilih lembaga peradilan yang berwenang, 

sebab penyelesaian sengketa pun didasarkan pada hukum Islam bukan lagi 

hukum konvensional sebagimana yang dianut oleh Pengadilan Negeri. 

 
Dengan demikian redaksi akad di lembaga perbankan syariah pun 

menjadi berubah. Selama ini dalam setiap akad tercantum sebuah klausula 

yang berbunyi, ”jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang terkait maka 

penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya 

kesepakatan melalui musyawarah”(Agustianto, http://www.hupelita.com 

diakses pada tanggal 11 Agustus 2007). Berlakunya Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 menyebabkan klausula tersebut perlu dihapuskan 

dan seluruh format transaksi di bank perlu juga untuk diubah. 

 
 2. Dampak Terhadap Hakim Pengadilan Agama 

Hakim adalah orang yang diangkat oleh negara untuk menjadi 

hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa 

sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa 

hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur 

dalam undang-undang. Untuk itu yang dimaksud dengan hakim 

Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa hakim pengadilan 

adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.  
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Dalam hal pengangkatan seorang hakim, para ahli memberikan 

syarat-syarat untuk mengangkat seorang hakim, syarat yang dimaksud 

antara lain: 

1. laki-laki yang merdeka; 

2. berakal(mempunyai kecerdasan); bahwa hakim harus cerdas, 

bijaksana, mampu memperoleh penjelasan. 

3. beragama Islam; syarat keislaman hakim ini karena keislaman 

merupakan syarat untuk menjadi saksi atas seorang muslim. 

4. adil; hakim haruslah orang yang terpelihara dari perbuatan-perbuatan 

haram, dipercaya kejujurannya, baik di waktu marah atau di waktu 

tenangdan perkataanya harus benar. 

5. mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya; hakim harus 

mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar dia 

memperoleh hukum-hukum yang harus diberikan bagi perkara yang 

diajukan kepadanya. 

6. mendengar, melihat, dan tidak bisu. (Basiq Jalil, 2006:6-7) 

 
 Syarat-syarat tersebut telah terangkum pula dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 13 yang menyatakan, untuk 

dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama seorang calon 

harus memenuhi syarat: 

1. warga negara Indonesia; 

2. beragama Islam; 

3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

4. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

5. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia 

termasuk organisasi massanya, atau bukan orang terlibat langsung 

dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia; 

6. pegawai negeri; 

7. sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; 

8. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; 
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9. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

 
Syarat tersebut juga haruslah sesuai dengan ketentuan UU No. 4 

Tahun 2004 Pasal 32 yang menentukan hakim harus memiliki integritas 

dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan 

berpengalaman di bidang hukum. Selain itu, dalam Pasal 33 UU no. 4 

Tahun 2004  mewajibkan hakim untuk menjaga kemadirian peradilan 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

 
Sebelum dikeluarkanya UU No. 3 Tahun 2006, hakim Pengadilan 

Agama hanya dapat memutus dan menyelesaikan sengketa dalam hal 

perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam; serta di bidang wakaf dan sedekah. Dengan mulai 

berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 para hakim dituntut untuk memahami 

segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan 

adagium  ius curia novit yakni hakim dianggap tahu akan hukumnya, 

sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan 

dalil hukumnya tidak jelas. 

 
Selain itu, dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 

mewajibkan kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian seorang 

hakim sudah semestinya untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, 

juga sebagai tanggung jawab moral atas klaim bahwa apa yang diputus 

oleh hakim harus dianggap benar. Oleh karenanya, setiap hakim 

Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal 

perekonomian syariah dalam hal ini adalah perbankan syariah, berkenaan 

adanya perluasan kewenangan. 

 
Pada dasarnya para hakim Pengadilan Agama memiliki latar 

belakang pendidikan hukum Islam sebagaimana yang telah disyaratkan 

dalam undang-undang. Namun, selama ini Pengadilan Agama tidak 
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menangani sengketa perbankan syariah, wawasan yang dimilikipun 

terbatas sejauh di bidang sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf 

dan sedekah. 

 
Dengan perluasan kewenangan tersebut, memberikan dampak yang 

baik kepada hakim, karena dapat memperluas pengetahuan serta dapat 

mengaplikasikan pengetahuannya tersebut di bidang ekonomi syariah 

dalam kaitannya dengan perbankan syariah, yang memiliki peran srategis 

dalam kegiatan ekonomi. Untuk itu, hakim Pengadilan Agama haruslah 

siap apabila sengketa perbankan syariah diajukan kepadanya. Hakim 

Pengadilan Agama harus meningkatkan wawasan hukum tentang 

perbankan syariah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqh 

Islam. Selain itu, para hakim harus mempunyai wawasan yang memadai 

tentang produk, layanan, dan mekanisme operasional dari perbankan 

syariah, serta para hakim juga perlu meningkatkan wawasan hukum 

tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad perbankan syariah.    

 
 3. Dampak Terhadap Lembaga Arbitrase Syariah 

Arbitrase atau dalam Islam dikenal dengan istilah al-tahkim, 

pengertiannya dalam kajian fiqih adalah sebagai penyelesaian sengketa 

yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara suka rela 

oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak 

akan menaati penyelesaian oleh hakam atau para hakam yang mereka 

tunjuk (Gemala Dewi, 2006:89).  

 
Di Indonesia sendiri dalam hukum positifnya, arbritase telah diatur 

ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. Menurut ketentuan UU No. 30 tahun1999 Pasal 1 angka 1, yang 

dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa 

perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.  
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 Adapun kewenangan dari lembaga arbitrase diatur dalam Pasal 5 

ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa sengketa yang 

dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan 

dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-

undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun 

kegiatan dalam bidang perdagangan tersebut antara lain: perniagaan, 

perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak milik kekayaan 

intelektual. 

 
Berkenaan dengan perkembangan perbankan syariah yang cukup 

pesat, sebagaimana yang telah kita ketahui, untuk mengantisipasi 

munculnya sengketa, maka dibentuk suatu arbitrase syariah. Arbitrase 

syariah merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang 

melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk 

mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak 

menghasilkan mufakat. Di Indonesia, arbitrase syariah didirikan 

bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia dengan nama 

BAMUI yang merupakan cikal bakal dari Basyarnas.  

 
Adapun mengenai yuridiksi dan kewenangan BAMUI mengacu 

pada Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia 

yang menyebutkan: 

(1) Penyelesaian sengketa yang dalam hubungan perdagangan , industri, 

keuangan, jasa lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis 

untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUI sesuai 

Peraturan Prosedur BAMUI. 

(2) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu 

sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian 

permintaan para pihak.(Warkum Sumitro, 2004:168) 
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Dalam hal sengketa perbankan syariah diajukan ke BAMUI, 

haruslah ada perjanjian tertulis sebagaimana yang tercantum dalam UU 

No. 30 Tahun 1999 dan prosedur BAMUI. Dalam perjanjian tersebut 

dinyatakan bahwa jika terjadi sengketa para pihak sepakat 

menyelesaikannya melalui arbitrase. Dengan kata lain sengketa yang 

hendak diselesaikan lewat arbitase harus diperjanjikan dahulu. Pada 

dasarnya perjanjian arbitrase dapat berwujud dua bentuk yaitu factum de 

compromitendo yang klausula arbitrasenya tercantum dalam suatu 

perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa, dan 

Akta Kompromis yang klausula arbitrasenya dibuat dalam perjanjian 

tersendiri oleh para pihak setelah timbulnya sengketa. 

 
Lembaga arbitrase sebagai penyelesaian sengketa non litigasi pada 

kenyataannya masih membutuhkan kekuasaan peradilan. Ini dikarenakan 

lembaga arbitrase tidak dapat melakukan eksekusi putusan sendiri, terlebih 

bila para pihak tidak melaksanakan putusan secara suka rela. Selama ini 

setiap pelaksanaan putusan arbitrase mengacu pada  ketentuan UU No. 30 

Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, meskipun putusan arbitrase 

bersifat final dan mengikat, untuk memperoleh kekuatan hukumnya 

haruslah didaftarkan ke Pengadilan Negeri, sehingga putusan dapat 

dieksekusi. Selain itu, apabila para pihak tidak melaksanakan putusan 

arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tersebut secara suka rela, 

maka pelaksanaan putusan tersebut dapat dipaksakan kepada para pihak 

dengan berdasarkan pada perintah dari ketua Pengadilan Negeri. 

 
Selain itu dalam prosedur BAMUI pun juga mengatur bahwa 

putusan BAMUI yang sudah ditandatangani oleh arbiter tunggal atau 

arbiter majelis langsung final dan mengikat kepada para pihak yang 

bersengketa dan wajib menaati serta segera memenuhi pelaksanaannya. 

Lebih lanjut diatur pula, apabila putusan tidak dilaksanakan secara suka 

rela putusan dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 637 

dan 639 Rv (Warkum Sumitro, 2004:113). Seperti yang telah kita ketahui 
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RV merupakan pedoman hukum acara perdata. Oleh karenanya, dalam 

prosedur BAMUI yang masih berpedoman pada ketentuan dalam RV ini, 

berarti bahwa keputusan lembaga arbitrase didaftarkan dan dimintakan 

eksekusi putusan kepada Pengadilan Negeri.   

   
Adanya UU No. 3 Tahun 2006, telah memberikan perluasan 

kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa 

perbankan syariah. Perluasan kewenangan Pengadilan Agama tersebut 

tidak membubarkan lembaga arbitrase syariah yang telah terbentuk, hanya 

saja memberikan pilihan penyelesaian yang lebih luas yang dapat dipilih 

dan digunakan oleh para pihak yang bersangkutan sesuai dengan 

kompetensinya terhadap persoalan syariah.  

 
Selain itu, dampak dari perluasan kewenangan Peradilan Agama 

tersebut di lembaga arbitrase menyangkut pula pada eksekusi putusannya. 

Terkait sengketa perbankan syariah tersebut telah diputus di lembaga 

arbitrase dalam hal ini oleh BAMUI maka sudah semestinya putusan 

tersebut, untuk mendapatkan kekuatan hukum didaftarkan di Pengadilan 

Agama sebagaimana lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sehingga sudah tidak lagi di 

Pengadilan Negeri. Oleh karenanya apabila para pihak tidak melaksanakan 

putusan arbitrase secara suka rela dapat diajukan eksekusinya atas perintah 

ketua Pengadilan Agama.   

 
Pendaftaran eksekusi putusan BAMUI ke Pengadilan Agama 

mungkin secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 30 

Tahun 1999 maupun prosedur BAMUI yang secara tegas mengatur 

mengenai pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri. Namun bahwa 

berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 telah memberikan kewenangan 

sepenuhnya kepada Pengadilan Agama untuk mengadili dan memutus 

sengketa antara bank syariah dengan nasabah. Dengan demikian 

pendaftaran putusan BAMUI ke Pengadilan Agama sebagai konsistensi 
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terhadap kewenangan yang telah diberikan undang-undang Peradilan 

Agama baru tersebut. Bahwa terhadap undang-undang yang baru menutup 

undang-undang yang lama, dalam hal ini UU No. 3 Tahun 2006 terhadap 

UU No. 30 Tahun 1999.  

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh guna 

menjawab permasalahan yang diteliti, maka pada bab ini penulis akan 

menguraikan kesimpulan terhadap hasil analisis pada penelitian ini. Selain 

menguraikan kesimpulan, penulis juga akan memberikan beberapa saran yang 

sebagai masukan terhadap pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak 

langsung dalam permasalahan ini. 

1. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Perbankan Syariah 

a. subyek sengketa perbankan syariah 

Yang dapat menjadi subyek dalam sengketa perbankan syariah 

di Pengadilan agama adalah: 

1. pihak bank syariah 

Bank syariah merupakan badan hukum yang tunduk pada 

hukum Islam, sehingga dapat masuk sebagai salah satu subyek di 

Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Dengan 

demikian bank dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat 

dalam sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. 

2. pihak nasabah 

Nasabah merupakan patner kerja dari bank syariah, sehingga 

sengketa yang terjadi pun adalah antara nasabah dengan bank 

syariah. Nasabah dalam  Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dapat 

diartikan sebagai orang yang beragama Islam atau orang yang 
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tunduk pada hukum Islam. Seperti halnya bank syariah, nasabah 

dapat berkedudukan penggugat atau tergugat dalam Pengadilan 

Agama. 

 

 
b. obyek sengketa perbankan syariah 

Sebagai objek dari sengketa perbankan syariah adalah berupa 

perjanjian (akad) yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yakni bank 

syariah dengan nasabah. Adapun perjanjian yang dibuat memuat hak 

dan kewajiban para pihak, sehingga sengketa timbul akibat tidak 

dipenuhi hak atau kewajiban tersebut. Dalam perbankan syariah, maka 

perjanjian yang dibuat berdasarkan pada ketentuan syariah hukum 

Islam. 

 
c. keterlibatan pihak non muslim dalam sengketa perbankan syariah di 

Pengadilan Agama 

Pada kegiatan perbankan syariah tentu tidak menutup 

kemungkinan bahwa pihak non muslim menggunakan jasa bank 

syariah tersebut. Oleh karena hubungan bank dengan nasabah 

terbentuk berdasarkan perjanjian maka meskipun nasabah adalah non 

muslim tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Ini dikarenakan 

perjanjian yang dibuat tunduk pada ketentuan hukum Islam, selain itu 

berlaku ketentuan bahwa perjanjian yang telah dibuat dan disepakati 

oleh kedua belah pihak mengikat seperti undang-undang.  

 
Dengan demikian keberadaan Asas personalitas keIslaman yang 

merupakan salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang 

Peradilan Agama sebagai pedoman Pengadilan Agama dalam 

menjalankan tugasnya, pelaksana kekuasaan kehakiman, tidak menjadi 

halangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang di 

dalam terdapat pihak non muslim. Dalam  asas ini selain pada 

pokoknya mengatur mengenai masalah subyek yang menjadi 
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kewenangan Pengadilan Agama dengan syarat adalah orang yang 

beragama Islam dan tunduk pada hukum Islam, juga mengatur 

obyeknya harus pula tunduk pada ketentuan hukum Islam.  

 

2. Dampak Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Kewenangan Pengadilan 

Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah 

a. Dampak terhadap perbankan syariah 

Dampak yang ditimbulkan dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 

2006 yang memberi perluasan kewenangan terhadap Pengadilan 

Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang di 

dalamnya termasuk juga mengenai sengketa bank syariah, telah 

memberikan dampak terutama pada akad bank syariah. 

 
 Selama ini dalam akad perbankan syariah selalui memuat 

penyelesaian sengketa lewat badan arbitrase syariah, atau bahkan ada 

yang lewat Pengadilan Negeri yang nota bene hukum yang digunakan 

merupakan hukum konvensional yang sudah pasti banyak perbedaan 

dengan hukum Islam yang dianut  dalam akad perbankan syariah. 

 
Dengan perluasan kewenangan tersebut memberikan dampak 

yang positif terhadap perkembangan penyelesaian sengketa dalam akad 

perbankan, yakni memberikan kejelasan lembaga peradilan yang 

berkompeten menyelesaikan setiap sengketa syariah sesuai hukum 

Islam sebagaimana yang telah diyakini dan dipercaya oleh umat 

muslim, juga memberikan pilihan cara penyelesaia sengketa perbankan 

syariah tidak hanya monopoli lembaga arbitrase. Oleh karenanya 

dalam akad perbankan syariah perlu diubah sesuai dengan kesepakatan 

tidak mengharuskan lewat arbitrase. 

 
b. Dampak terhadap Hakim  Pengadilan Agama 

 Hakim sebagai unsur terpenting dalam menyelenggarakan 

kekuasaan kehakiman haruslah memiliki kompetensi. Pada dasarnya 
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hakim-hakim di Pengadilan Agama telah menguasai syariah Islam. 

Namun selama ini para hakim hanya menyelesaikan masalah 

perkawinan, kewarisan dan perwakafan, sehingga kemampuan di 

bidang muamalah kaitannyan ekomnomi syariah dengan 

perkembangan ekonomi syariah tidak terasah dengan baik. 

 
Berlakunya uu no 3 tahun 2006 menjadi tantangan tersendiri bagi 

para hakim pengadilan agama. Hakim mulai saat ini harus mau 

menyelasaikan sengketa perbankan syariah. Keberadaan uu baru ini 

sangat berdampak positif bagi hakim karena dapat menanggalkan 

image lamanya sebagai hakim kawin cerai (hakim yang hanya 

mengurusi masalah keluarga saja). 

 
c. Dampak terhadap lembaga arbitase syariah 

Pada dasarnya lembaga arbitrase masih memerlukan peranan dari 

kekuasaan peradilan yakni mengenai masalah eksekusi putusan. 

Selama ini lembaga arbitrase syariah mengacu pada ketentuan undang-

undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, sehingga setiap keputusannya, agar 

memperoleh kekuatan hukum, untuk dapat dieksekusi wajib 

didaftarkan di Pengadilan Negeri.  

 
Adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama di bidang 

ekonomi syariah, memberikan dampak terhadap eksekusi putusan 

arbitrase syariah. Putusan arbitrase syariah yang selama ini dimintakan 

ke Pengadilan Negeri sekarang sudah semestinya ke Pengadilan 

Agama  sebagi konsistensi terhadap perluasan kewenangan yang 

diberikan oleh undang-undang Peradilan Agama yang baru.  

    

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beserta analisisnya, 

maka penulis memberikan saran-saran terkait masalah ini, yaitu: 
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1. Perlunya untuk segera dibuat peraturan pelaksana dengan maksud agar 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat efektif. 

2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 

memberikan perluasan kewenangan dalam mengadili dan menyelesaikan 

sengketa perbankan, maka perlu adanya sinkronisasi terhadap peraturan 

perundang-undangan yang terkait agar tidak terjadi kebingungan dan 

keragu-raguan terutama mengenai masalah yang sama. 

3. Sebagai rujukan bagi para hakim agar tidak terjadi perbedaan atas putusan 

yang diberikan terhadap sengketa perbankan syariah, maka perlu adanya 

aturan dengan dimungkinkan untuk dibuatnya seperti undang-undang 

perbankan syariah dan dimungkinkan untuk dibuat pula mengenai 

kompilasi hukum ekonomi Islam disamping kompilasi hukum Islam yang 

hanya mengatur masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. 
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