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I. PENDAHULUAN 

  

 

 

A. Latar Belakang 

 

Peranan Hukum Islam di Indonesia selama ini terbatas hanya pada bidang hukum 

keluarga, tetapi sejak tahun 1992, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan dengan penambahan 

rumusan pasal mengenai kegiatan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 

berdasarkan Prinsip Syariah (Pasal 6 huruf m), maka peranan Hukum Islam sudah 

memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis). 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.
1
 

Lahirnya bank syariah dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain masyarakat 

Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ajaran Islam tidak menghendaki adanya 

riba, bekerja dengan sistem bagi hasil, dan adanya keinginan masyarakat untuk 

melakukan transaksi utang piutang dengan prinsip syariah.
2
 Untuk mengakomodir 

kebutuhan warga masyarakat Islam tersebut, pihak pemerintah membentuk suatu 

                                                           
1
 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis), 

PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 131. 
2
 Ibid., hlm. 132. 



2 

 

sistem perbankan yang sesuai syariah dalam suatu peraturan perundang-undangan 

tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah disingkat UUPS.  

Bank dalam kedudukannya sebagai perusahaan bertujuan mencari keuntungan. 

Sistem penarikan keuntungan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan 

dengan menggunakan prinsip pengambilan bunga dan prinsip bagi hasil. Prinsip 

pengambilan bunga dilaksanakan oleh bank konvensional, sedangkan prinsip bagi 

hasil dilaksanakan oleh bank yang menganut prinsip syariah.  

Kegiatan bank syariah yang diatur dalam UUPS pada dasarnya ada tiga macam, 

yaitu berupa pendanaan, jasa, dan pembiayaan. Kegiatan bank syariah dibidang 

pembiayaan ada tiga macam yaitu pembiayaan dengan bagi hasil, pembiayaan 

penyewaan barang, dan pembiayaan untuk jual beli barang. Salah satu pembiayaan 

bank syariah yang sering digunakan dalam masyarakat adalah pembiayaan untuk 

jual beli dengan akad murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah adalah 

pembiayaan jual beli barang dengan mencantumkan harga pokok pembelian dan 

ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati dalam transaksi jual-beli 

tersebut.
3
 Dalam hal ini pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah 

sebagai pembeli. 

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usaha selalu berhubungan dengan 

nasabahnya. Dalam hubungan tersebut, ada kemungkinan terjadi pelanggaran 

terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak dan perbedaan 

pendapat diantara kedua belah pihak yang menyangkut transaksi yang telah 

                                                           
3
Marwini, Aplikasi Pembiayaan Murabahah produk KPRS di Perbankan Syariah, vol. 8, 

No. 1, Juni 2013, hlm. 147. 
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dilaksanakan. Faktor penyebab terjadinya permasalahan yang timbul dalam 

pelaksanaan akad adalah wanprestasi, keadaan memaksa, dan perbuatan melawan 

hukum.
4
 Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan dengan jalur 

litigasi atau non litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan dalam hal ini pengadilan agama. Sedangkan jalur non litigasi berarti 

menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dikenal dengan penyelesaian sengketa 

alternatif yang meliputi arbitrase, konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para 

ahli.  

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama dapat dilakukan oleh para pihak 

yang bersengketa dengan syarat para pihak tersebut telah menjanjikan penyelesaian 

sengketanya sesuai dengan isi akad (pencantuman klausula arbitrase), salah satu 

yang sering digunakan dan banyak diminati dewasa ini adalah cara penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase.
5
 Pada umumnya arbitrase memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan peradilan umum yang menjadi daya tarik para pihak yang 

bersengketa untuk memilih penyelesaian sengketa melalu arbitrase, diantaranya 

proses persidangan tertutup untuk umum sehingga kerahasiaan sengketa para pihak 

terjamin, proses persidangan cepat, para pihak dapat memillih arbiter, sikap arbiter 

dalam menangani perkara didasarkan pada sikap win-win solution terhadap para 

pihak yang bersengketa, pilihan hukum ditentukan oleh para pihak apabila dalam 

sengketa yang bersangkutan melibatkan pihak lain yang berbeda negara, putusan 

arbitrase bersifat final and binding, klausula arbitrase tidak menjadi batal karena 

                                                           
4
 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 

Syari’ah, Penerbit, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 135.  
5
 Gunawan Widjaya dan  Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2000, hlm. 1. 
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berakhir atau batalnya perjanjian pokok, dan proses arbitrase mengutamakan 

perdamaian.
6
   

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa 

bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain Badan Arbitrase 

Syariah Nasional (BASYARNAS) yang menangani masalah-masalah yang terjadi 

dalam sengketa perbankan syariah, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam.
7
 Adanya kesadaran 

dan keinginan umat terhadap pelaksanaan hukum Islam, namun juga didorong oleh 

suatu kebutuhan riil adanya praktek peradilan Perdata secara perdamaian selaras 

dengan perkembangan kehidupan ekonomi keuangan dikalangan umat Islam, 

melahirkan badan arbitrase berdasarkan syariat Islam. 

Keputusan BASYARNAS bersifat mandiri, final dan mengikat seperti halnya 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jika putusan 

tersebut diterima oleh kedua belah pihak. Jika tidak, para pihak dapat mengajukan 

pembatalan atas putusan BASYARNAS ke pengadilan agama (PA). Hal ini 

ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UUPS. Ketentuan tersebut sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 

Peradilan Agama disingkat UUPA yang menyebutkan bahwa peradilan agama 

berwenang mengadili sengketa perdata Islam. Sebagaimana ketentuan Pasal 49 

                                                           
6
 Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan 

Internasional), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62-63. 
7
 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 460. 
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disebutkan bahwa peradilan agama mempunyai wewenang memeriksa dan 

mengadili perkara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,  

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.
8
 

Sebagaimana yang terjadi pada keputusan MA Nomor 188 K/AG/2010 yang akan 

dijadikan kajian dan pembahasan dalam penelitian ini. Putusan MA pada tingkat 

kasasi ini lahir dari adanya upaya-upaya hukum sebelumnya. Perkara diawali 

dengan adanya sengketa antara PT Atriumasta Sakti (nasabah) dengan PT Bank 

Syariah Mandiri (pihak bank). Nasabah (Pemohon Arbitrase) mengajukan 

permohonan untuk membatalkan pembiayaan murabahah ke BASYARNAS. Hasil 

putusan BASYARNAS yang mengabulkan permohonan nasabah tidak dapat 

diterima oleh pihak bank (Termohon Arbitrase), sehingga pihak bank (Pemohon 

semula Termohon Arbitrase) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan BASYARNAS tersebut. Hasil putusan 

pengadilan agama yang mengabulkan pembatalan putusan BASYARNAS ternyata 

tidak dapat diterima oleh pihak nasabah (Termohon II semula Pemohon Arbitrase) 

dan Majelis Arbitrase. Upaya terakhir yang dilakukan nasabah dan Majelis 

Arbitrase (Pemohon Kasasi I dan II semula Termohon II dan I) terhadap putusan 

pengadilan agama tersebut yaitu dengan mengajukan kasasi ke MA yang 

menghasilkan putusan menolak putusan pengadilan agama untuk membatalkan 

putusan BASYARNAS.  

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis mengenai proses beracaranya saja 

dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur non litigasi yaitu 

                                                           
8
 Nunung Rodliyah, Hukum Peradilan Agama, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, 

hlm. 31-32. 
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BASYARNAS yang kemudian putusannya dimintakan pembatalannya melalui jalur 

litigasi dalam hal ini pengadilan agama, kemudian atas putusan pengadilan agama 

tersebut, pihak yang merasa keberatan mengajukan permohonan kasasi ke MA.  

Proses penyelesaian sengketa ini sangat menarik sehingga penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis Putusan MA Nomor 188 K/AG/2010 yang berisikan 

penolakan pembatalan Putusan BASYARNAS yang dilakukan oleh Pengadilan 

Agama Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP. penelitian ini 

dilakukan guna menjelaskan penolakan pembatalan putusan BASYARNAS akibat 

adanya sengketa yang ditimbulkan para pihak. Sehingga terdapat kepastian hukum 

bagi para pihak yang bersengketa, serta solusi hukum yang dapat diberikan akibat 

dari penolakan pembatalan putusan BASYARNAS, karena dirasa masih perlu 

informasi untuk penulis ketahui tentang penolakan pembatalan putusan 

BASYARNAS tersebut. Penolakan pembatalan putusan BASYARNAS  merupakan 

putusan pada tingkat kasasi di MA, hal menarik yang terdapat pada putusan 

tersebut adalah putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan pada tingkat pertama 

sampai dengan kasasi, ternyata berbeda-beda mengenai kasus yang awalnya 

diselesaikan melalui non litigasi yaitu pembatalan putusan BASYARNAS. Putusan 

MA pada tingkat kasasi tersebut bukan menguatkan putusan pengadilan yang ada di 

bawahnya yaitu pengadilan agama, akan tetapi membatalkan putusan tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan 

judul: Penolakan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS) Dalam Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan 

Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010).  
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B. Permasalahan 

 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan di atas,  maka permasalahan 

penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengapa dalam dasar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan putusan 

BASYARNAS dalam sengketa Perbankan Syariah? 

2. Mengapa dalam dasar pertimbangan hukumnya Hakim Agung menolak 

pembatalan putusan BASYARNAS oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

dalam sengketa Perbankan Syariah? 

3. Apakah akibat hukum adanya Putusan No. 188 K/AG/2010 terhadap penolakan 

pembatalan putusan BASYARNAS oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat bagi 

para pihak dalam sengketa Perbankan Syariah? 

C. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup permasalahannya adalah: 

1. Ruang lingkup keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai 

penolakan pembatalan putusan BASYARNAS dalam sengketa Perbankan Syariah. 

Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Perdata Islam. 

2. Ruang lingkup pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan adalah mengkaji Putusan Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tentang Pembatalan Putusan BASYARNAS 

dan Putusan MA Nomor 188 K/AG/2010 yaitu mengenai permohonan kasasi 

tentang Penolakan MA atas Pembatalan Putusan BASYARNAS yang dilakukan 
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oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pertimbangan hakim dan akibat hukum 

dalam penolakan pembatalan putusan BASYARNAS dalam sengketa Perbankan 

Syariah. 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara sistematis dasar pertimbangan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan 

pembatalan putusan BASYARNAS dalam sengketa Perbankan Syariah.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara sistematis dasar pertimbangan 

Hakim Agung menolak pembatalan putusan BASYARNAS oleh Pengadilan 

Agama Jakarta Pusat dalam sengketa Perbankan Syariah.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara sistematis akibat hukum adanya 

Putusan No. 188 K/AG/2010 terhadap penolakan pembatalan putusan 

BASYARNAS oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat bagi para pihak dalam 

sengketa Perbankan Syariah . 

E. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau 

masukan bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum yaitu mengenai Hukum 

Acara Peradilan Agama, serta dapat berguna sebagai alat pengambilan keputusan 
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dalam menjawab maupun memecahkan masalah khususnya mengenai Penyelesaian 

sengketa Perbankan Syariah melalui salah satu lembaga arbitrase di Indonesia yaitu 

BASYARNAS dan Pengadilan Agama sampai pada tingkat Kasasi di MA dengan 

mengetahui bagaimana proses beracara kedua lembaga peradilan tersebut dalam 

menangani perkara yang sama yaitu sengketa dibidang ekonomi syariah khususnya 

perbankan syariah antara nasabah dan pihak bank, serta akibat hukum apa saja yang 

dapat ditimbulkan dengan adanya keputusan MA terhadap sengketa yang 

diselesaikan. 

2. Manfaat Praktis 

 

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah: 

a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum khususnya 

Hukum Acara Peradilan Agama. 

b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi 

yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 

permasalahan pokok bahasan Hukum Acara Peradilan Agama khususnya 

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui BASYARNAS. 

c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi 

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.    
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Perbankan Syariah 

 

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai 

terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang 

berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang 

sesuai dengan prinsip syariah, maka pengaturan mengenai perbankan syariah di 

dalam Undang-Undang Perbankan yang belum diatur secara spesifik perlu diatur 

secara khusus dalam undang-undang tersendiri, maka dibentuklah Undang-Undang 

Perbankan Syariah. 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan Syariah 

 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPS, perbankan syariah adalah segala sesuatu 

yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya.
9
 Sedangkan pengertian bank syariah itu sendiri  adalah bank yang tata 

cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.
10

 Bank Syariah atau 

juga disebut Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

                                                           
9
 Ridwansyah, Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah, Anugrah Utama 

Raharja, Bandar Lampung, 2012, hlm. 90. 
10

 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.  
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pada bunga. Bank Syariah atau dengan istilah lain disebut Bank Tanpa Bunga, 

adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya 

dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadist. Selain itu, peraturan 

yang mengatur tetang perbankan syariah adalah
11

 : 

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. 

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

e. Peraturan Bank Indonesia ( Peraturan BI) No. 7/23/PBI/2005 tentang Fasilitas 

Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah. 

f. Peraturan BI No. 7/24/PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi 

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. 

g. Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran 

Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

h. Peraturan BI No. 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. 

i. Peraturan BI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam 

Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank 

Syariah. 

 

                                                           
11

H. Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, 

hlm. 104-105. 
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2. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah 

 

Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.    

Kgiatan usaha bank syariah berdasarkan akad tertentu dengan tegas ditentukan oleh 

Pasal 19 UUPS. Diantaranya kegiatan usaha tersebut ialah simpanan berupa Giro, 

Tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan berdasarkan akad wadiah, dalam 

bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan 

berdasarkan akad Mudharabah, pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad 

Musyarakah dan akad Murabahah, Salam, Istishna’, pembiayaan penyewaan 

barang begerak atau tidak bergerak berdasarkan akad Ijarah (sewa beli) atau Ijarah 

Muntahiya Bittamlik, serta produk jasa yang menggunakan akad pelengkap antara 

lain Al-Hawalah (Anjak Piutang), Rahn (Gadai), Kafalah (Bank Garansi), Wakalah 

(Jasa Transfer/Inkaso, L/C, perwakilan), Qard (Pinjaman Kebajikan), dan Sharf (Jasa 

Valas). 

B. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 

 

Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih 

yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik 

yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
12

 Sengketa yang timbul di 

                                                           
12

 http://bangbenzz.blogspot.com/2010/06/pengertian-sengketaekonomi.html, diakses pada 

hari Senin, 7 Agustus 2015, pukul 14:06 WIB. 

http://bangbenzz.blogspot.com/2010/06/pengertian-sengketaekonomi.html


13 

 

antara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau 

perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa 

sengketa yaitu sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, 

sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI), sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa pekerjaan, 

sengketa perburuhan, sengketa perusahaan,  sengketa hak,  sengketa properti, 

sengketa pembangunan konstruksi.
13

 

Untuk menunjang perkembangan perbankan syariah ke depan, dukungan hukum 

(legal support) terhadap perbankan syariah dari berbagai aspek sangat diperlukan. 

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai penyelesaian 

sengketa perbankan syariah yang mungkin terjadi antara bank syariah, nasabah, dan 

pemangku kepentingan (stakeholders).  Seperti bisnis lainnya, sengketa di 

perbankan syariah juga tidak dapat dihindarkan. Oleh karena perbankan syariah 

didasarkan pada prinsip syariah (syariah based), maka mekanisme penyelesaian 

sengketanya juga harus berdasarkan syariah (in compliance with shariah). 

Pengadilan di Indonesia yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan 

syariah adalah Pengadilan Agama. Sejak tahun 2006, dengan diamendemennya 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan Peradilan Agama diperluas. 

Selain berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawaninan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, pengadilan agama juga berwenang 

untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah 

                                                           
13

 Ibid. 
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(Pasal 49 huruf (i) UUPA). Kewenangan tersebut tidak hanya dibatasi di bidang 

perbankan syariah saja, tapi juga dibidang ekonomi syariah lainnya. Kemudian, 

kewenangan pengadilan agama diperkuat kembali dalam ketentuan Pasal 55 ayat 

(1) UUPS yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah 

dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. 

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) UUPS memberi peluang kepada para pihak yang 

bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar pengadilan agama apabila 

disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui 

musyawarah, mediasi perbankan, BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain 

dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 

1. Cara Penyelesaian Sengketa 

 

Penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang secara 

konstitusional lazim disebut badan yudikatif. Dengan demikian, pihak yang 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara hanya badan peradilan yang bernaung 

dibawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman secara tegas menentukan bahwa yang berwenang dan berfungsi 

melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal 

dan official serta bertentangan dengan prinsip under the authority of law. Dalam 
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kajian hukum bisnis, dikenal adanya dua pembedaan dalam mekanisme 

penyelesaian sengketa, yaitu melalui jaur litigasi dan jalur non litigasi.
14

 

a. Litigasi 

 

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga 

memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk 

mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. 

Sedangkan  jalur litigasi adalah mekanisme penyelesaian pekara melalui jaur 

peradilan dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) melalui aparat 

atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-

undangan. Pada dasarnya, jalur litigasi merupakan the last resort atau ultimatum 

remedium, yaitu sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian sengketa secara 

kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan tenyata tidak menemukan titik 

temu atau jalan keluar.
15

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memperkenalkan sistem penyelesaian perkara 

dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum, antara lain: 

Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 

2009 tentang Peradilan Umum, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan 

Umum, terdiri dari: 1. Pengadilan Negeri (PN), 2. Pengadilan Tinggi (PT), PN 

sebagai pengadilan tingkat pertama yang betugas dan berwenang 

memeriksa,mengadili, memutus dan menyelesaikan perkarar pidana dan perdata di 
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 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi 

Syariah (Edisi Revisi), Jakarta, Gramata Publishing, 2010, hlm. 137. 
15

 Ibid., hlm. 138. 
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tingkat pertama yang bekedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten. Dengan 

demikian secara instansional, PN sebagai pengadilan tingkat pertama, secara 

absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada 

tingkat pertama. Dalam kedudukan itu, semua penyelesaian perkara berawal dari 

PN sebagai pengadilan tingkat pertama.
16

 

Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua putusan pengadilan 

pertama dapat dimintakan banding. Selannjutnya Pasal 6 Undang-Undang Peradilan 

Umum mengatur yang bertindak sebagai instansi pengadilan tingkat banding adalah 

Pengadilan Tinggi (PT), yang bekedudukan di ibukota provinsi. Kekuasaan PT 

sebagai pengadilan tingkat banding bertugas dan berwenang mengadili perkara 

pidana dan perdata di tingkat banding atas segala putusan yang dijatuhkan PN 

dalam tingkat pertama. Dengan demikian, fungsi dan kewenangan PT sebagai 

pengadilan tingkat banding melakukan koreksi terhadap putusan PN apabila 

terhadap putusan itu dimintakan banding oleh pihak yang berperkara. 

Pengadilan Kasasi, menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, 

pengadilan kasasi atau tingkat kasasi dilakukan oleh MA. Pasal ini mengatakan, 

tehadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada 

MA oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kekuasaan MA bertugas dan 

berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan 

pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
17
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 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafik, Jakarta, 2012, hlm. 190.  
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 Ibid. 
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Setelah melalui salah satu proses persidangan di atas, setiap pengadilan 

menghasilkan suatu putusan hakim. Putusan hakim merupakan suatu pernyataan 

yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi 

wewenang untuk itu yang diucapkan di muka persidangan sesuai dengan 

perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung 

perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan 

melakukan suatu perbuatan  yang harus ditaati. 

Menurut bentuknya putusan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:  

a. Putusan/vonis adalah suatu putusan diambil untuk memutus suatu perkara;  

b. Penetapan/beschikking adalah suatu penetapan diambil berhubungan dengan 

suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan yuridiksi voluntair. 

Sedangkan menurut golongannya, suatu putusan pengadilan dikenal dua macam 

penggolongan putusan yakni:  

a. Putusan Sela (Putusan interlokutoir) adalah putusan yang dijatuhkan sebelum 

putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau 

mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara dikenal 

macam putusan sela yaitu: 

1). Putusan Preparatoir, putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk 

melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir; 

2). Putusan Interlocutoir, putusan yang isinya memerintahkan pembuktian karena 

putusan ini menyangkut pembuktian maka putusan ini akan mempengaruhi 

putusan akhir; 

3). Putusan Incidental, putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa 

yang menghentikan prosedur peradilan biasa; 
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4). Putusan provisional, putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan 

pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna kepentingan 

salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. 

b. Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat 

pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan 

tinggi dan Mahkamah Agung. Macam-macam putusan akhir adalah sebagai 

berikut: 

1). Putusan Declaratoir, putusan yang sifatnya hanya menerangkan, menegaskan 

suatu keadaan hukum semata; 

2). Putusan Constitutif, putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum 

atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru; 

3). Putusan Condemnatoir, putusan yang berisi penghukuman.
18

 

Terhadap putusan dari peradilan pada masing-masing tingkatnya, dapat dilakukan 

upaya hukum perlawanan terhadap putusan tersebut. Upaya hukum biasa yaitu 

perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi. Pada asasnya upaya 

hukum ini menangguhkan eksekusi. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah 

perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali. 

Upaya hukum banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat 

diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara. Tujuannya adalah 

untuk menghindari kemungkinan kesalahan Hakim PN/PA dalam menjatuhkan 

putusannya. Oleh karena itu, bagi pihak yang kalah dan tidak puas dapat 
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mengajukan banding kepada PT dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 

terhitung mulai hari berikutnya sejak putusan diumumkan. 

Permohonan kasasi dapat diajukan secara lisan maupun tetulis dalam jangka waktu 

14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan dibeitahukan kepada pemohon 

melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya. Salah 

satu upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali terhadap putusan yang 

telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs). Jangka waktu pengajuan 

Peninjauan Kembali (PK) adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan 

berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan adanya bukti baru .
19

 

2. Non Litigasi 

 

Jalur non litigasi berarti mekanisme menyelesaikan masalah hukum di luar 

pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. 

Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini  diakui di dalam peraturan perundangan 

di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan " Penyelesaian 

perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap 

diperbolehkan" . Kedua, dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrase dan 

APS dinyatakan " Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) 

adalah  lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur  yang 

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara arbitrase, 

konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli." 
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a) Arbitrase 

Para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian menundukan diri 

(submission) menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian 

kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter. Proses penyelesaian 

dilakukan dalam wadah arbitral tribunal (majelis arbitrase). Arbitrase sangat 

berbeda dengan mediasi (konsiliasi). Perbedaan pokoknya terletak pada fungsi dan 

kewenangannya, yakni: 

(1) arbiter diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa; 

(2) untuk itu arbiter (arbitral tribunal) berwenang mengambil putusan yang lazim 

disebut award; 

(3) sifat putusan langsung final and binding ( final dan mengikat) kepada para 

pihak. 

Pada awalnya arbitrase mampu memberi penyelesaian yang relatif singkat, juga 

biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan litigasi. Akan tetapi, lama 

kelamaan sifat dan karakter litigasi semakin melekat pada arbitrase, tidak 

menyelesaikan masalah, menempatkan para pihak dalam posisi kalah atau menang, 

dan belakangan semakin bersifat formalistik serta biaya mahal.
20

 

b) Konsultasi  

Dalam Black’s Law Dictionary, konsultasi didefinisikan sebagai aktifitas konsultasi 

atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya. Konsultasi juga 

diartikan sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. 

Konsultasi sebagai pranata APS dalam praktiknya dapat berbentuk menyewa 
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konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. 

Dalam hal ini, konsultasi tidak dominan, melainkan hanya memberikan pendapat 

hukum  yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan 

sengketanya.
21

 

c) Negosiasi  

Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai 

kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki pelbagai kepentingan yang sama 

maupun bebeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negoisasi 

merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan 

pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan 

yang dianggap adil oleh para pihak. Hasil dari negosiasi adalah penyelesaian 

kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Bentuk negoisasi ini hanya 

dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat 

dilakukan setiap saat, baik sebelum proses persidangan maupun dalam proses 

persidangan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar 

mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib 

didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung 

setelah penandatanganannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak pendaftarannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan (8) 

Undang- Undang Arbitrase dan APS.
22
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d) Mediasi  

Mediasi diatur dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Arbitrase 

dan APS. Mediasi adalah salah satu bentuk negoisasi antara dua individu atau 

kelompok dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya 

penyelesaian yang bersifat kompromistik yang dilakukan di luar pengadilan. 

Kelebihan dari proses mediasi adalah kesepakatan yang tebentuk atas penyelesaian 

masalah akan sustainable, karena kepentingan para pihak dapat terakomodir dengan 

baik dalam kesepakatan. Mediasi merupakan proses negoisasi penyelesaian 

masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak (imparsial), netral tidak 

bekerjasama para pihak yang  bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai 

suatu kesepakatan hasil negoisasi yang memuaskan.
23

  

e) Konsiliasi atau Penilaian Ahli  

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga 

(konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif 

menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya 

diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang 

bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka piha ketiga 

mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Walaupun demikian, konsiliator 

tidak berwenang membuat keputusan, tetapi hanya berwenang membuat 

rekomendasi, yang pelaksanaannyasangat begantung dari itikad baik para pihak 

yang bersengketa sendiri. Pada dasarnya, konsiliasi adalah bentuk APS yang dapat 

dilakukan dalam proses non APS, yaitu litigasi dan abitrase. Yang dimaksud APS 
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berbentuk konsiliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul dalam 

proses pengadilan dan sekaligus menjadi tugas hakim untuk menawarkannya.
24

  

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi)  merupakan upaya tawar-

menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling 

menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan 

sengketa,  melainkan para pihak sendiri yang mengambil keputusan akhir. Dalam 

hal penyelesaian sengketa tidak berhasil dilakukan melalui jalur non litigasi, maka 

penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan jalur litigasi yaitu melalui peradilan 

umum (PN/PA, PT, dan MA).    

C. Tinjauan Umum Peradilan Agama 

 

Perkara yang menjadi kompetensi peradilan yang lebih rendah tidak dapat diajukan 

langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Perkara yang harus diselesaikan 

terlebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama tidak dapat diajukan langsung 

kepada peradilan banding atau kasasi, demikian juga sebaliknya. Perkara yang 

menjadi kompetensi peradilan yang lebih tinggi tidak dapat diminta 

penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah. 

Di Indonesia terdapat empat lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan 

Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan penyelenggara 

kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara inkostitusional 

keempat lingkungan peradilan ini bertindak menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
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Kekuasaan Kehakiman yang menjadi landasan sistem peradilan negara di 

Indonesia, yang dibagi dan pisahkan berdasarkan kompetensi atau yurisdiksi.
25

  

2. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama 

Kompetensi relatif adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan 

yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat, jadi kompetensi relatif 

ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.
26

 Kewenangan Pengadilan 

agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan agama bekedudukan di kota 

atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau 

kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.
27

 

Terkait dengan kompetensi relatif peradilan agama, dasar hukumnya berpedoman 

pada ketentuan hukum acara perdata. Landasan untuk menentukan kompetensi 

relatif pengadilan agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg 

jo Pasal 66 dan Pasal 73 UUPA. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg, pengadilan agama 

berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi: 

a. Tempat tinggal Tergugat, atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau 

Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). 
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b. Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, 

yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan 

agama menurut pilihan Penggugat. 

c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat 

adalah sebagai yang terhutang dalam penjaminnya. 

d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal ini: 

Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia 

berada; Tergugat tidak kenal. (Dalam gugatan disebutkan terlebih dahulu 

tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak 

diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia). 

e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi 

objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di 

tempat benda yang tidak bergerak itu berada (Pasal 118 ayat (3) HIR). 

f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila objek gugatan menyangkut benda 

tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah 

hukum dimana benda tidak begerak itu berada (Pasal 142 ayat (50) RBg) 

g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan ke 

tempat domisili yang dipilih itu (Pasal 118 ayat (4) HIR/Pasal 142 ayat (4) 

RBg). 

3. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama 

Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis 

perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik 

dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang 

berbeda.  
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Sedangkan kompetensi absolut peradilan agama didasarkan pada UUPA. Dalam 

konteks ini, Pasal 49 UUPA menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan, b. Waris, c. 

Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syariah. 

Adapun kewenangan pengadilan agama dalam bidang perkawinan antara lain:
28

  

a. Izin beristeri lebih dari seorang (poligami); 

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun;  

c. Dispensasi kawin; 

d. Pencegahan perkawinan; 

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

f. Pembatalan perkawinan;  

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;  

h. Perceraian karena talak; 

i. Gugatan perceraian; 

j. Penyelesaian harta bersama; 

k. Penguasaan anak; 

l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila Bapak yang 

seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya; 

m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 

isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;  

n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;  

o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;  
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p. Pencabutan kekuasaan wali;  

q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan;  

r. Menunjuk seorang wali dalam hal tidak ada penunjukan wali bagi anak di 

bawah umur 18 tahun; 

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali atas harta anak 

perwalian;  

t. Penetapan asal usul anak;  

u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan perkawinan campuran; 

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

w. Wali adhal, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak 

perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu.        

Kewenangan pengadilan agama dalam bidang kewarisan, wasiat dan hibah antara 

lain terdapat dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA meliputi:
29

  

a. Penetuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; 

b. Penentuan harta peninggalan;  

c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris; 

d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan; 

e. Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris; 

f. Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak. 

Kewenangan pengadilan agama dalam perkara Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah 

meliputi: 

a. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah betentangan dengan asas dan tujuan zakat. 
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b. Organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, dan pendayagunaan zakat 

betentangan dengan ketentuan perundang-undangan. 

Hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam hal wakaf adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengelolaan harta wakaf betentangan dengan tujuan dan funsi wakaf; 

b. Sengketa harta benda wakaf; 

c. Sah atau tidaknya wakaf/sertifikasi harta wakaf; 

d. Pengalihan fungsi harta wakaf/perubahan status harta benda wakaf; 

Pengadilan agama yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus sengketa 

wakaf tersebut meliputi pengadilan agama yang mewilayahi:
30

 

a. Tempat kediaman tergugat (Pasal 118 ayat (1) HIR); 

b. Tempat kediaman salah satu tergugat, bila tergugat lebih dari seorang (Pasal 

118 ayat (2) HIR); 

c. Tempat terletaknya barang wakaf (Pasal 118 ayat (3) HIR). 

Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dana/menyerahkan sebagian 

harta untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum 

menurut syariah (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf). 

Pada saat  ini telah ada pengaturan tersendiri tentang wakaf melalui Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Mengenai zakat telah 
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 

(mulai berlaku tahun 2001) jo Peraturan MA Nomor 581 Tahun 1999 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. 

Penjelasan Pasal I angka 37, mengenai Perubahan bunyi Pasal 49 UUPA, pada poin 

(i) disebutkan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau 

kegiatan usaha menurut prinsip syariah meliputi:  

1. bank syariah; 

2. asuransi syariah; 

3. reasuransi syariah; 

4. reksa dana syariah; 

5. obligasi syariah; dan surat berharga berjangka menengah syariah;  

6. sekuritas syariah; 

7. pembiayaan syariah; 

8. pegadaian syariah; 

9. dana pensiun lembaga keuangan syariah; 

10. bisnis syariah; dan  

11. lembaga keuangan mikro syariah. 

Prinsip syariah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional 

adalah ridha (kebebasan berkontrak), ta’awun, bebas riba, bebas gharar, bebas 

tadlis, bebas maisir, objek yang halal dan amanah. 

Dalam konteks ekonomi syariah, peradilan agama memiliki kompetensi absolut 

dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di antara para pihak 

yang terlibat dalam perjanjian (akad) ketika terjadi sengketa di antara mereka. 

Sengketa ekonomi syariah tersebut yang dapat terjadi antara lain para pihak yang 

bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi; dan 
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pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, 

pembatalan hak tanggungan, perlawanan sita jaminan, dan/atau sita eksekusi serta 

pembatalan lelang. 

Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah pengadilan agama harus meneliti akta 

akad yang dibuat oleh para pihak. Jika dalam akta akad tersebut memuat klausul 

yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh 

BASYARNAS, maka pengadilan agama secara ex officio harus menyatakan tidak 

berwenang.    

Pengadilan agama juga mempunyai kewenangan sebagai berikut: 

a. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada 

instansi pemerintah apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) UUPA).  

b. Memberi penetapan itsbath terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau 

menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal 

bulan Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan 

penetapan secara rasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) 

Syawal (Pasal 52 A UUPA). 

c. Pengadilan tidak boleh menolak perkara (Pasal 56 UUPA).   

 

3. Asas-Asas Dalam Peradilan Agama 

 

Asas-asas dalam Peradilan Agama secara khusus adalah sebagai berikut:
31

 

a. Asas personalitas keIslaman, artinya bahwa peradilan agama merupakan 

peradilan khusus yang hanya berlaku untuk mereka yang mengaku dirinya 

pemeluk agama Islam. 
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b. Asas kebebasan, artinya bahwa peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan 

campur tangan dari pihak luar. 

c. Hakim bersifat menunggu, artinya bahwa inisiatif ada atau tidak adanya 

perkara itu tergantung dari pihak-pihak yang berkepentingan. 

d. Hakim pasif, artinya bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Ruang 

lingkup atau pokok perkara ditentukan oleh para pihak, bukan oleh hakim. 

e. Sifat terbukanya persidangan, artinya bahwa setiap persidangan akan dilakukan 

terbuka untuk umum (kecuali undang-undang menentukan lain), sehingga 

persidangan dapat dilakukan secara transparan dan obyektif. 

f. Mendengar kedua belah pihak, artinya bahwa setiap persidangan kedua belah 

pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh memihak terhadap salah 

satu pihak saja. 

g. Putusan harus disertai alasan, artinya bahwa semua putusan pengadilan harus 

disertai alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili. 

h. Beracara dengan membayar biaya perkara. 

i. Sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

j. Tidak ada keharusan mewakilkan, artinya memeriksa para pihak secara 

langsung, sehingga akan diketahui lebih jelas persoalannya atau duduk 

perkaranya, sebab yang bersangkutan yang tahu fakta dan peristiwanya.
32

 

 

D. Tinjauan Umum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 

 

BASYARNAS merupakan salah satu wujud lembaga arbitrase Islam yang pertama 

kali didirikan di Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
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yang mempunyai kedudukan yang sama dalam menyelesaikan sengketa melalui 

arbitrase. BASYARNAS mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-

ketentuan antara lain: tata cara mengajukan permohonan untuk mengadakan 

arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian, dan 

saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan keputusan, perbaikan putusan, 

pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi) dan 

biaya arbitrase. Prosedur beracara maupun pelaksanaan putusan BASYARNAS 

pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan lembaga serupa seperti BANI. 

Peraturan prosedur yang disusun oleh BASYARNAS mengenai pendaftaran, 

pemeriksaan sampai putusan dan tata biaya tetap mengacu pada Undang-Undang 

Arbitrase dan APS.
33

 

1. Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)  

 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berkedudukan di Jakarta 

dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu. 

BASYARNAS pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia 

(BAMUI). BAMUI didirikan pada 21 Oktober 1993, berbadan hukum yayasan 

sebagaimana dikukuhkan dalam akte notaris Yudo Paripurno, SH. Nomor 175 

tanggal 21 Oktober 1993. 

Dalam rekomendasi RAKERNAS MUI, tanggal 23-26 Desember 2002, 

menegaskan bahwa BAMUI adalah lembaga hakam (arbitase syariah) satu-satunya 

di Indonesia dan merupakan perangkat organisasi MUI. Kemudian sesuai dengan 

hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dengan Pengurus BAMUI tanggal 26 
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Agustus 2003 serta memperhatikan isi surat Pengurus BAMUI 

No.82/BAMUI/07/X/2003, tanggal 7 Oktober 2003, maka MUI dengan SK nya 

No.Kep -09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003, menetapkan :
34

 

a. Mengubah nama Badan Arbitras Mu’amalat Indonesia (BAMUI) menjadi 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). 

b. Mengubah bentuk badan BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada 

dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi. 

c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hakam, 

BASYARNAS bersifat otonom dan independen. 

d. Mengangkat pengurus BASYARNAS. 

2. Dasar Hukum dan Kewenangan BASYARNAS 

 

Dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS sebagai berikut :
35

 

a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

Arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase dan APS adalah cara penyelesaian 

sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah 

badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan 

mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 

adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang Arbitrase dan 

APS. Sebelum Undang-Undang Arbitrase dan APS diundangkan, maka dasar 

hukum berlakunya arbitrase yaitu : 
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(1) Reglemen Acara Perdata (Rv.S, 1847: 52) Pasal 615 sampai dengan 651, 

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR S.1941: 44) Pasal 377, dan 

Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3.1927: 227) 

Pasal 705. 

(2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman: Penjelasan Pasal 3 ayat 1. 

(3) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. 

b. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (SK MUI). 

SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 

tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. BASYARNAS adalah lembaga hakam 

(arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan 

memutuskan sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, 

keuangan, indutri, jasa dan lain-lain. 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di 

antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 

Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. 

Pembentukan BASYARNAS dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan atau 

sengketa keperdataan dengan mengutamakan prinsip perdamaian (islah) dan 

menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam,  

maka lingkup kewenangan BASYARNAS meliputi: 
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a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang 

timbul dalam bidang perdagangan, keuangaan, industri, jasa, dan lain-lain yang 

menurut badan hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai 

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis 

untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS) sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan oleh 

BASYARNAS. 

b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya 

suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.
36

 

3. Prosedur Arbitrase Menurut BASYARNAS 

 

Menurut BASYARNAS langkah-langkah yang harus ditempuh dalam berperkara 

adalah terdapat kesamaan secara umum di dalam BANI, namun secara khusus 

terdapat langkah-langkah tersendiri berikut: 

a. Persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua 

belah pihak. 

b. Jumlah wasit harus ganjil. Arbiter yang menerima penunjukan tidak boleh 

mengundurkan diri. 

c. Pengajuan permohonan arbitrase harus secara tertulis dan sekurang-kurangnya 

harus memuat:  

(1) Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak; 

(2) Surat uraian singkat tentang duduk sengketa; 

(3) Apa yang dituntut. 
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d. Apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil 

sepatutnya, maka permohonan pemohon digugurkan. Bila siding pertama 

termohon tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka 

arbiter/majelis arbiter akan memerintahkan agar termohon dipanggil sekali lagi 

untuk terakhir kali menghadap di muka sidang selambat-lambatnya dalam 

waktu 14 (empat belas) hari. Apabila termohon masih tetap tidak hadir, maka 

pemeriksaan akan dilakukan dan permohonan dikabulkan. 

e. Putusan harus memuat alasan-alasan kecuali bila disepakati. 

f. Keputusan harus diambil berdasarkan kepatutan dan keadilan yang sesuai 

dengan ketentuan hokum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan 

sengketa yang disepakati para pihak. 

g. Putusan bersifat final and binding. 

h. Dalam hal putusan tidak ditaati secara sukarela, maka putusan diajukan 

menurut ketentuan dalam RV.
37

 

Prosedur beracara maupun pelaksanaan putusannya yang dimulai dari pendaftaran, 

pemeriksaan, sampai putusan sebagaimana yang telah diuraikan adalah mengacu 

pada Undang-Undang Arbitrase dan APS.      

4. Pembatalan Putusan Arbitrase  

 

Sebagai suatu putusan yang bersifat final, maka terhadap putusan arbitrase tersebut 

tidak dapat diajukan upaya hukum seperti perlawanan, banding, kasasi atau 

peninjauan kembali. Namun demikian, karena beberapa alasan dimungkinkan 

pembatalan putusan arbitrase tersebut. Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat 
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dilakukan jika terdapat hal-hal yang bersifat luar biasa.
38

 Berdasarkan Pasal 70 

Undang-Undang Arbitrase dan APS tserhadap keputusan arbitrase, para pihak dapat 

mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, 

diakui palsu atau dinyatakan palsu; 

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang 

disembunyikan oleh pihak lawan; atau 

c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam 

pemeriksaan sengketa. 

Jika mengacu pada alasan pembatalan tersebut di atas, sebenarnya itu merupakan 

upaya hukum luar biasa. Hal itu tidak sama dengan upaya banding dalam sistem 

peradilan pada umumnya. Upaya hukum pembatalan tersebut merupakan hukum 

memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak yang 

bersengketa. 

Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis ditujukan kepada 

Ketua PN, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan 

dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera PN. Jika permohonan 

pembatalan tersebut dikabulkan, maka Ketua PN dalam waktu paling lambat 30 

(tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan diajukan, menjatuhkan putusan 

pembatalan. Dalam hal ini, para pihak dapat mengajukan permohonan kasasi ke 

MA yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. MA juga hanya diberi 
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waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk memutuskan permohonan kasasi 

tersebut. 
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E. Kerangka Pikir 

  Sengketa Akad Murabahah 

  

  

  1 

  

          2 

 

 

 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. Bank Syariah Mandiri (PT 

BSM) 

(Termohon 

Arbitrase/Pemohon/Termohon 

Kasasi) 

PT. Atriumasta Sakti 

(Pemohon Arbitrase/Termohon 

II/ Pemohon Kasasi I) 

Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS) oleh Majelis Arbitrase (Termohon 

I/Pemohon Kasasi II) 

Putusan No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka. 

Jak 

Pembatalan Putusan BASYARNAS oleh Pengadilan 

Agama Jakarta Pusat 

Putusan No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP 

Mengabulkan Permohonan Kasasi oleh MA 

(Penolakan Pembatalan Putusan BASYARNAS oleh 

Pengadilan Agama) 

 Putusan Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010 

 

Akibat hukum 

adanya Putusan 

Mahkamah 

Agung No. 188 

K/AG/2010 bagi 

para pihak yang 

bersengketa 

Dasar 

pertimbangan 

Majelis Hakim 

Pengadilan 

Agama Jakarta 

Pusat 

mengabulkan 

permohonan 

pembatalan 

putusan 

BASYARNAS 

Pertimbangan 

hukum Hakim 

Agung terhadap 

penolakan 

pembatalan 

putusan 

BASYARNAS 
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Berdasarkan skema tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa: 

Sengketa Perbankan Syariah antara PT Atriumasta Sakti (Pemohon Arbitrase) 

melawan PT Bank Syariah Mandiri (Termohon Arbitrase) dengan objek sengketa 

akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 53 Tahun 2005, penyelesaian sengketanya 

yang diperjanjikan dilakukan di salah satu lembaga arbitrase yang ada di Indonesia 

yaitu BASYARNAS. Kemudian dari penyelesaian sengketa tersebut dihasilkan 

putusan BASYARNAS yang memenangkan pihak nasabah (Pemohon Arbitrase). 

Terhadap putusan BASYARNAS tersebut (Termohon Arbitrase/Pemohon) 

mengajukan keberatan untuk membatalkan putusan BASYARNAS yang diajukan 

ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan 

permohonan pembatalan putusan BASYARNAS tersebut. 

Pihak nasabah (Pemohon Kasasi I/Termohon II/ Pemohon Arbitrase) dan Majelis 

Arbitrase ( Pemohon Kasasi II/Termohon I) yang merasa keberatan atas pembatalan 

putusan BASYARNAS mengajukan permohonan kasasi ke MA untuk 

membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau dengan kata lain 

menolak pembatalan putusan BASYARNAS yang dilakukan oleh Pengadilan 

Agama Jakarta Pusat tersebut dan diadili langsung oleh MA. Permohonan 

penolakan pembatalan putusan yang diajukan oleh nasabah ternyata dikabulkan 

oleh MA. Putusan PA dan MA tersebut menjelaskan tentang dasar pertimbangan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan 

pembatalan putusan BASYARNAS, pertimbangan hukum Hakim Agung terhadap 

penolakan pembatalan putusan BASYARNAS, dan akibat hukum adanya putusan 

MA tersebut terhadap para pihak yang bersengketa.  
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III. METODE PENELITIAN 

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. 

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah 

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya 

hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.
39

 Penelitian hukum 

merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu, yang betujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.
40

 

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga 

tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau 

normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.
41

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum 

dogmatik, karena tidak meneliti dan mengkaji pemberlakuan atau implementasi 
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hukum.
42

 Penelitian ini hanya dilakukan dengan mengkaji isi Putusan MA Nomor 

188 K/AG/2010 dan Putusan PA Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP., bahan-bahan 

pustaka dan perundang-undangan terkait. 

B. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
43

 Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan 

menggambarkan mengenai penolakan pembatalan putusan BASYARNAS yang 

berkaitan dengan proses beracara atau persidangan penyelesaian sengketa melalui 

BASYARNAS dan PA yang menghasilkan alasan pengajuan permohonan 

penolakan pembatalan putusan BASYARNAS, pertimbangan hukum Hakim 

Agung, serta akibat hukum bagi para pihak yang dapat dilihat dari Putusan MA 

Nomor 188 K/AG/2010 . 

C. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Pendekatan masalah yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan 

normatif-terapan dengan tipe judicial case study, yaitu pendekatan studi kasus 

hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak 
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berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan. Berdasarkan hal 

tersebut maka penelitian ini akan mengkaji Putusan MA Nomor 188 K/AG/2010 

yang menyatakan menolak pembatalan putusan BASYARNAS yang diajukan oleh 

Pemohon PA. 

D. Sumber Data dan Jenis Data 

 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka 

penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya 

adalah data sekunder yaitu data  yang  diambil  atau  dikumpulkan  dengan  cara 

kepustakaan/studi  pustaka  dengan  jalan mengumpulkan  data  seperti peraturan  

perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  hukum positif yang memuat  

ketentuan tentang perbankan syariah dan penyelesaian sengketa, kontrak/perjanjian, 

doktrin hukum, kamus hukum perbankan syariah, makalah seminar,  jurnal ilmiah 

dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder 

terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt); 

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa; 

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 

f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 

g. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Eksekusi Putusan BASYARNAS. 

h. SEMA Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan 

BASYARNAS. 

i. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP. 

j. Putusan MA Nomor 188 K/AG/2010. 

k. Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek 

penelitian. 

2.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian 

ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan 

lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah.
44

  

3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, dan artikel pada majalah, surat kabar 

atau internet.  
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:  

1. Studi  pustaka 

 

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian 

hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

dengan cara mengkaji  Putusan  MA Nomor 188 K/AG/2010,  Putusan Pengadilan 

Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP, buku,  jurnal,  hasil penelitian 

hukum,  mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya 

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas. 

F. Metode Pengolahan Data 

 

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data 

 

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai 

kepustakaan yang ada dan menelaah isi Putusan MA Nomor 188 K/AG/2010. dan 

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP. Hal 

tersebut dilakukan unttuk mengetahui apakah data yang terkumpul melalui studi 

pustaka dan dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan 

tanpa kesalahan. 
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2. Sistematika Data 

 

Kegiatan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu 

kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.
45

 

3. Analisis Data 

 

Analisa  data yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif, 

yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat.
46

 Data yang sudah diperoleh kemudian disusun secara sistematis. 

Analisis  ini bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang erat  kaitannya dengan 

proses beracara di pengadilan agama yang merupakan cara penyelesaian sengketa 

melalui jalur litigasi dan BASYARNAS  sebagai  salah  satu  lembaga  alternatif  

penyelesaian sengketa  (non litigasi) dalam hukum ekonomi  syariah,  dengan 

menggunakan metode berpikir  induktif,  yaitu  mengambil  kesimpulan  dan 

permasalahan  yang sifatnya  umum  kemudian  ditarik  menjadi  kesimpulan  yang  

sifatnya khusus. 
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V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadian Agama Jakarta Pusat mengabulkan 

permohonan pembatalan putusan BASYARNAS yaitu adanya kewenangan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap putusan 

BASYARNAS yang tercantum dalam Pasal 71 dan 72 Undang-Undang 

Arbitrase dan APS, Pasal 49 UUPA, Pasal 55 UUPS, dan SEMA Nomor 8 

Tahun 2008. Majelis hakim telah menghubungkan Pasal 71 dan 72 Undang-

Undang Arbitrase dan APS dengan Pasal 49 UUPA dan Pasal 55 UUPS, 

kemudian SEMA Nomor 8 Tahun 2008 yang dibuat dengan pemikiran bahwa 

Undang-Undang Arbitrase dan APS dibuat sebelum UUPA, sehingga frasa 

Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama. Majelis Hakim berpendapat 

bahwa Majelis Arbitrase melakukan perbuatan tipu muslihat sesuai dengan 

ketentuan Pasal 70 C Undang-Undang Arbitrase dan APS.   

2. Pertimbangan MA pada tingkat kasasi hanya memeriksa terhadap penerapan 

hukum dari pengadilan agama dan tidak terhadap peristiwa pembuktian 

sebagaimana kedudukan judex factie maka dalam Putusan Nomor 188 

K/AG/2010 MA mengabulkan permohonan kasasi Termohon pembatalan 
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putusan BASYARNAS dan menolak pembatalan putusan BASYARNAS oleh 

PA Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa PA Jakarta Pusat telah melampaui 

kompetensinya karena telah salah dan keliru menafsirkan ketentuan mengenai 

kewenangan PA yang dimaksud dalam UUPA dan alasan pembatalan putusan 

BASYARNAS yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS. Untuk 

itu, permohonan pembatalan putusan BASYARNAS yang diajukan oleh 

Termohon Arbitrase tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

3. Akibat hukum adanya putusan MA adalah Putusan BASYARNAS Nomor  

16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak diberlakukan kembali dan Akad 

Pembiayaan Al-Murabahah No. 53 Tahun 2005 yang menjadi objek sengketa 

dinyatakan batal  demi hukum yang artinya Termohon Kasasi wajib 

mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan akibat adanya akad pembiayaan 

tersebut dan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini. Untuk itu, 

pembatalan putusan BASYARNAS yang dilakukan oleh PA Jakarta Pusat 

ditolak oleh MA. Dengan demikian, hak dan kewajiban antara pihak bank dan 

nasabah yang ditimbulkan oleh adanya Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 53 

Tahun 2005 menjadi batal demi hukum sejak dikeluarkannya putusan MA. 

B. Saran 

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebaiknya 

beberapa perundang-undangan harus diamandemen, antara lain Pasal 59 

Undang-Undang Arbitrase dan APS demikian pula undang-undang lain yang 

erat kaitannya dengan arbitrase syariah, agar kewenangan yang dimiliki oleh 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sejalan, yang mengharuskan 
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pendaftaran putusan arbitrase pada Panitera PN ditambah menjadi pendafatran 

putusan BANI kepada Panitera PN dan pendaftaran putusan BASYARNAS 

kepada Panitera Pengadilan Agama. Sehingga tidak menimbulkan kerancuan 

mengenai ketentuan pendaftaran harus melalui Panitera Pengadilan Negeri atau 

Pengadilan Agama. 

2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebaiknya 

Pasal 70-72 Undang-Undang Arbitrase dan APS diamandemen, jangka waktu 

yang diberikan untuk melakukan pembatalan terhadap putusan BASYARNAS 

yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase 

kepada Panitera PN ditambah, agar dapat terpenuhi oleh pihak bersengketa yang 

mengajukan pembatalan putusan arbitrase, sehingga alasan-alasan suatu 

permohonan pembatalan putusan BASYARNAS dapat dibuktikan dengan 

putusan pengadilan sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 C, yang mana pembuktian 

dengan putusan pengadilan dalam hal ini pengadilan umum membutuhkan waktu 

yang relatif lama.    
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