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ABSTRAK 

 

 

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH MELALUI BADAN 

ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) 

 

 

Oleh: 

 RIZKI FAZA RINANDA 

 

 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan salah satu 

lembaga arbitrase yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa 

bisnis syariah. BASYARNAS memiliki hukum acara arbitrase sendiri yang dapat 

dijadikan pilihan hukum bagi para pihak yang bersengketa yang diatur dalam 

Peraturan Prosedur BASYARNAS. Akan tetapi, untuk mengajukan penyelesaian 

sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS, pemohon harus tetap berdasarkan 

klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Adapun masalah dalam penelitian ini 

adalah dasar hukum BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah, 

prosedur penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS, serta faktor 

penunjang dan penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui 

BASYARNAS. 

 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 

studi pustaka. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 

sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar hukum yang dipakai dalam 

penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS yaitu hukum Islam dan hukum 

nasional. Peraturan Prosedur BASYARNAS mengatur dasar hukum yang 

digunakan yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan Fatwa 

DSN-MUI. Para pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya di 

BASYARNAS maka akan diselesaikan dan diputus menurut peraturan prosedur 

BASYARNAS. Prosedur dalam menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS 

adalah sebagai berikut: permohonan arbitrase, penunjukkan arbiter tunggal atau 

arbiter majelis, jawaban termohon, perdamaian, pembuktian saksi atau ahli, 

pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran putusan, dan eksekusi putusan 

BASYARNAS. Faktor penunjang dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah 

melalui BASYARNAS yaitu para arbiter BASYARNAS adalah arbiter yang 



ii 

berkompeten dalam bidangnya. Sedangkan faktor penghambat dalam 

penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS yaitu perlawanan 

pihak ketiga, perlawanan pihak tereksekusi, permohonan peninjauan kembali 

(PK), amar putusan tidak jelas, dan objek eksekusi adalah barang milik negara. 

 

Kata Kunci: BASYARNAS, Arbitrase, Bisnis Syariah.  

  

Rizki Faza Rinanda 
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“Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 

kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. 

Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi 

mudah.. barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya 

dan mendapatkan pahala yang agung” 

(QS. Ath-Thalaq: 2-4) 

 

 

“Saya fokus untuk membahagiakan keluarga Saya dan juga diri Saya 

sendiri. Ketika orang tua Saya mengatakan bahwa mereka bangga 

terhadap Saya, itulah pencapaian terbaik di dalam hidup Saya” 

(Rizki Faza Rinanda) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, terjadinya persinggungan antara manusia 

ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun 

transaksi bisnis dapat menimbulkan reaksi. Persinggungan tersebut dapat 

menimbulkan reaksi positif ataupun reaksi negatif.
1
 

Reaksi positif dalam transaksi bisnis dapat menguntungkan para pihak yang 

terlibat dalam bisnis tersebut dan tentu saja tidak mengakibatkan kerugian bagi 

para pihak. Sedangkan reaksi negatif dalam transaksi bisnis akan mengakibatkan 

kerugian bagi para pihak. Reaksi negatif itu pula yang akan menimbulkan 

sengketa bisnis bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis tersebut. 

Sengketa bisnis dapat timbul kapan saja dan dimana saja di antara pihak-pihak 

yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Dalam hal telah timbulnya sengketa dalam 

kegiatan bisnis, maka para pihak yang bersengketa dapat menuntut pemecahan 

dan penyelesaian sengketa yang cepat dan tepat. Para pihak yang terlibat dalam 

sengketa bisnis dapat secara bebas memilih cara penyelesaian dan hukum yang 

                                                           
1
 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta, 

visimedia, 2011. hlm. 1. 
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akan dipergunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam 

kontrak. 

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada 

keinginan dari masing-masing pihak. Terdapat dua cara penyelesaian sengketa, 

yakni dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan yang selanjutnya disebut 

litigasi atau menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan yang selanjutnya 

disebut non litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri atas berbagai 

macam cara yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase di antara para 

pihak. Masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa 

yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa 

tersebut.
2
 

Penggunaan metode non litigasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis sudah lama 

menjadi pilihan. Hal ini karena proses litigasi di pengadilan membutuhkan waktu 

yang lama dan prosedur yang rumit, bersifat menang dan kalah (win-lose) yang 

belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah 

baru, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif. 

Akibatnya, hakim tidak mampu memberikan opsi yang solutif bagi para pihak 

yang bersengketa. Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan itulah maka sebagian pengusaha lebih memilih penyelesaian 

sengketa melalui jalur non litigasi.
3
 

                                                           
2
 Ibid., hlm. 5. 

3
 Nazarkhan Yasin, Klaim Konstruksi&Penyelesaian Sengketa Konstruksi, (Jakarta, PT  

Gramedia Pustaka Umum, 2008) hlm. 84. 
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Cara-cara yang terdapat dalam proses penyelesaian sengketa nelalui jalur non 

litigasi yang telah dijelaskan di atas, yang diutamakan oleh para pengusaha adalah 

penyelesaian melalui arbitrase, karena arbitrase bersifat rahasia dan juga tertutup 

karena hanya dihadiri oleh para pihak dan beberapa orang arbiter saja. 

Kepercayaan publik terhadap para pengusaha memegang peranan yang sangat 

penting dalam kemajuan sebuah perusahaan, untuk itu para pengusaha sangat 

menjaga kerahasiaan dalam menyelesaikan sengketa perusahaannya. Bahkan 

arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna 

menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengusaha.
4
 

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga terdapat beberapa kelebihan yaitu 

putusan arbitrase bersifat final and binding. Itu berarti, putusan arbitrase tidak bisa 

dibanding dan/atau dikasasi serta putusan tersebut juga bersifat mengikat. Berbeda 

dengan alternatif yang lain seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi yang hanya 

memberikan solusi tanpa adanya putusan yang mengikat para pihak. Selain itu, 

para arbiter yang akan menyelesaikan sengketa juga kompeten dalam bidangnya 

dan juga dapat langsung dipilih oleh para pihak yang bersengketa. 

Para arbiter yang telah ditunjuk harus menyelesaikan sengketa dalam kurun waktu 

kurang lebih 6 bulan terhitung sejak kasus tersebut dilaporkan, sehingga proses 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih cepat dibanding dengan proses 

litigasi. Dalam batas waktu yang telah ditentukan para arbiter sudah harus 

membuat putusan terhadap sengketa tersebut. Putusan yang dibuat oleh para 

                                                           
4
 Gatot Soemartono, Arbitrase&Mediasi di Indonesia, (Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 

2006) hlm. 4. 
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arbiter memiliki hak eksekusi selama putusan tersebut didaftarkan ke pengadilan 

negeri sehingga putusan tersebut mengikat para pihak. 

Pada saat ini di Indonesia terdapat 7 (tujuh) lembaga arbitrase institusional yang 

bersifat nasional, yaitu : 

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar 

Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). 

2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dan telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase 

Syariah Nasional (BASYARNAS). 

3. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).  

4. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI). 

5. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). 

6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

7. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). 

Seluruh lembaga arbitrase di Indonesia tersebut memiliki kewenangan masing-

masing untuk menyelesaikan sengketa pada bidang yang telah ditentukan. 

Sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada 

hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’. Selain mengacu pada 

hukum Islam penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melihat pada hukum 

nasional, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan FATWA DSN-MUI. Karena 

penyelesaian sengketa bisnis syariah berdasarkan hukum Islam, maka harus 

diselesaikan pula pada lembaga yang prosesnya juga mengacu pada hukum Islam. 
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Salah satu dari ketujuh lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional yang 

ada di Indonesaia saat ini, lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis syariah di Indonesia adalah Badan 

Arbitrase Syariah Nasional yang kemudian disingkat BASYARNAS. 

BASYARNAS adalah sebuah wadah alternatif di luar pengadilan dalam 

penyelesaian sengketa bisnis syariah. Keberadaan BASYARNAS saat ini sangat 

dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia, terlebih dengan semakin marak dan 

berkembangnya perusahaan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh 

karena itu, pertumbuhan ekonomi dan bisnis syariah yang pesat dan kompleks 

seperti saat ini pasti menimbulkan berbagai macam bentuk kerjasama atau 

transaksi bisnis. Dengan semakin meningkatnya kerjasama bisnis akan semakin 

menciptakan peluang terjadinya sengketa bisnis di antara para pihak yang terlibat 

di dalamnya. 

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”. 

Apabila dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak terdapat klausula 

seperti di atas, maka secara otomatis meniadakan hak para pihak untuk 

mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam 

perjanjiannya ke Pengadilan Negeri tempat dimana tergugat berkedudukan. 
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Pengadilan Negeri kehilangan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili 

sengketa tersebut sebagaimana tertuang dalam FATWA DSN-MUI dan juga 

diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta memiliki kewajiban untuk menolak 

sengketa yang berklausula arbitrase. Para pihak yang bersepakat menyelesaikan 

sengketa bisnis syariah melalui arbitrase dapat menggunakan prosedur beracara 

dan peraturan arbitrase sesuai dengan pilihan hukum yang disepakati dalam 

kontrak arbitrase. Para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui 

BASYARNAS. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: “Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian 

sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS)? Untuk itu, yang menjadi masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah 

Nasional (BASYARNAS). 

2. Penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah 

Nasional (BASYARNAS). 
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3. Faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis 

syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi 

lingkup materi berupa ketentuan normatif mengenai arbitrase yang berdasar atas 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Badan Arbitrase 

Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. 

Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah bidang ilmu keperdataan dalam 

kajian hukum lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, khususnya hukum 

arbitrase. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, serta masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara 

lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai: 

1. Dasar hukum dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah 

Nasional (BASYARNAS). 

2. Penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah 

Nasional (BASYARNAS). 

3. Faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis 

syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). 
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E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan, ilmu dibidang Hukum Keperdataan khususnya dibidang hukum 

arbitrase. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

Saya, khususnya pemahaman pada bidang ilmu pengetahuan hukum arbitrase. 

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi 

mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Sengketa Bisnis Syariah 

Menurut Hughes dan Kapoor bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang 

terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan 

keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan syariah yang 

awalnya berarti jalan, terutama menuju sumber air, namun berkembang 

penggunaannya di kalangan umat Islam dengan arti yang menyeluruh petunjuk 

Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, syariat adalah hukum agama (yang 

diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara dan semua yang berkaitan 

dengan agama Islam). Jadi bisnis syariah adalah kegiatan usaha individu yang 

terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa berdasarkan 

prinsip syariah guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

1. Sumber Hukum Bisnis Syariah 

Sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam bisnis syariah yaitu:
5
 

 

                                                           
5
 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2012) hlm. 

27. 
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a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

KUH Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur 

hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik 

beratkan pada kepentingan perseorangan. KUH Perdata dalam kaitannya dengan 

bisnis ialah KUH Perdata mengatur mengenai jenis-jenis perjanjian yang menjadi 

dasar terjadinya transaksi bisnis, seperti: 

1) Perjanjian jual beli (contract of sale). 

2) Perjanjian sewa menyewa (contract of hire). 

3) Perjanjian pinjaman uang (contract of loan). 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

Secara khusus, yang menjadi dasar terjadinya transaksi bisnis diatur dalam KUHD 

dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan terkait. KUHD ialah hukum yang 

mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk 

memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara 

manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. 

KUHD kaitannya dengan bisnis contohnya dalam kegiatan jual beli surat 

berharga, ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan, menyewakan dan 

mencarterkan kapal, asuransi, dan sebagainya. Secara spesifik diatur dalam Pasal 

5 KUHD yaitu tentang kewajiban yang timbul, antara lain tabrakan kapal atau 

mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, 

kandas, atau penemuan barang di laut. 

Contohnya dalam hal jual beli perdagangan, penyerahan barang merupakan 

kewajiban utama penjual sebagai pelaksanaan isi kontrak jual beli perdagangan. 
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Apabila penjual yang menyediakan pengangkutan, penjual mengadakan perjanjian 

pengangkutan dengan perusahaan pengangkutan. Dalam hal ini, penjual sebagai 

pengirim dapat memperoleh dokumen angkutan darat, laut, atau udara dan 

dokumen asuransi, sebagai bukti bahwa pejual telah mengirim barang dan 

mengupayakan keselamatan barang.
6
 

c. Al Qur’an 

Dalam Al Qur’an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang bisnis 

berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan 

berbagai masalah bisnis, di antaranya adalah sebagai berikut: 

 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 

kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS: Al-

Baqarah Ayat: 188) 

 

 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS: Al-

Baqarah Ayat: 275) 

                                                           
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung, PT Citra Aditya 

Bakti, 2010) hlm. 471. 

http://quran-terjemah.org/al-baqarah/188.html
http://quran-terjemah.org/al-baqarah/188.html
http://quran-terjemah.org/al-baqarah/275.html
http://quran-terjemah.org/al-baqarah/275.html
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“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS: Al-Baqarah Ayat: 267) 

 

Al-Qur’an menjelaskan hukum riba secara sempurna, larangan mengenai riba juga 

seperti hukum-hukum yang lainnya yang berjalan secara bertahap. Halal dan 

haram dalam Islam sudah dijelaskan secara seksama termasuk seperti bunyi ayat-

ayat di atas yang menjelaskan bagaimana orang yang tertutup hatinya saat 

melakukan riba sehingga dia tidak menghiraukan lagi mana yang halal dan haram, 

disaat Allah menjelaskan halal dan haram sudah pasti terdapat hikmah yang 

tersembunyi yang akan terjadi apabila larangan dan perintah Allah disalah 

gunakan. 

d. Hadits 

Melihat kitab-kitab Hadits yang disusun oleh para ulama ahli hadits dapat 

diketahui bahwa banyak sekali hadits Rasulullah SAW yang berkaitan langsung 

dengan kegiatan bisnis Islam. Hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan 

rujukan dapat diambil dalam beberapa kitab Hadits sebagai berikut: 

: ((

. 

Jual-beli itu dengan memilih selagi keduanya (pembeli dan penjual) belum 

berpisah dalam transaksi tersebut, apabila si penjual berlaku jujur dan jelas maka 

http://quran-terjemah.org/al-baqarah/267.html


13 

keberkahan lah pada jual-beli mereka, dan apabila berdusta dan diam ( tidak 

menjelaskan) maka sirnalah keberkahan pada jual-beli mereka.

---- 

 

“Dari Yahya bin Ayyub berkata bahwa Abu Zar’ah apabila melakukan jual-beli 

dengan seseorang maka dia menyuruh untuk memilih barang yang diperjual-

belikan kemudian dia berkata pilihlah barang-barangku, dia berkata aku 

mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW berkata: janganlah di antara 

kamu berdua (penjual dan pembeli) berpisah dalam sebuah transaksi kecuali 

dengan saling meridhai”. 

 

e. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

Dewan syariah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada Tahun 1999. 

Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk 

dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. Sampai saat ini DSN telah mengeluarkan 53 fatwa 

tentang kegiatan bisnis syariah. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 14/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sistem 

Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah; 

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pedoman 

Umum Asuransi Syariah; 

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Adab 

Tabarru Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; 

f. Akad (Kontrak) 

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal. 

Namun asal dari persyaratan memang masih diperselisihkan. Mayoritas ulama 

berpendapat bahwa persyaratan itu harus diikat dengan kesimpulan-kesimpulan 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17301
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17301
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berdasarkan ijtihad. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu 

bebas. Namun demikian telah disepakati bahwa asal dari perjanjian itu adalah 

keridhoan kedua belah pihak, konsekuensinya apa yang telah disepakati bersama 

harus dilaksanakan. 

Mengadili perkara sengketa bisnis syariah, sumber hukum utama adalah 

perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, 

hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat 

dan rukun sahnya suatu perjanjian. Apakah suatu akad perjanjian itu sudah 

memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan kesetaraan, asas 

keadilan, asas kejujuran dan kebenaran serta asas tertulis. 

Hakim juga harus meneliti apakah akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang 

dilarang oleh Syariat Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala 

bentuknya, ada unsur gharar atau tipu daya, unsur spekulatif dan unsur 

ketidakadilan. Jika unsur-unsur ini terdapat dalam akad perjanjian itu maka hakim 

dapat menyimpang dari isi akad perjanjian itu. 

g. Urf (Adab Kebiasaan) 

Islam sengaja tidak menjelaskan semua persoalan hukum, terutama dalam bidang 

muamalah di dalam Al Qur’an dan Al Sunnah. Islam meletakkan prinsip-prinsip 

umum yang dapat dijadikan pedoman oleh para ulama untuk berijtihad 

menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan 

zaman. Inilah di antaranya yang mejamin eksistensi dan fleksibelitas hukum 

Islam, sehingga hukum Islam akan tetap shalihun likulli zaman wal Makan. Jika 

masalah-masalah baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam Al Qur’an 
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dan Al Sunnah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari 

peristiwa itu, maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal 

ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sumber terpenting 

perundang-undangan perekonomian Islam adalah Al Qur’an dan Al Sunnah. 

2. Sengketa Bisnis Syariah 

Paul Anthony Samuelson mengemukakan yang dimaksud dengan bisnis adalah 

suatu kegiatan yang membicarakan mengenai cara-cara manusia dan masyarakat 

dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk 

memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik 

waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok 

dalam masyarakat.
7
 

Sengketa menurut Ali Achmad 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. Sengketa yang timbul di 

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, 

                                                           
7
 Ely Masykuroh, Pengantar Teori Ekonomi, (Panoraga, Panoraga Press, 2008) hlm. 10. 
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sengketa perburuhan, sengketa perusahaan, sengketa hak, sengketa properti, 

sengketa pembangunan konstruksi.
8
 

Sedangkan yang dimaksud dengan bisnis syariah, Muhammad Abdul Mannan 

mengemukakan bahwa bisnis syariah tidak hanya mempelajari individu sosial 

melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah aktivitas manusia secara actual, baik 

dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang 

bersumber pada Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ para ulama dengan tujuan 

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam bisis syariah, baik 

konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh 

kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan 

oleh syariat Islam.
9
  

Aktivitas bisnis syariah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-

prinsip syariah, namun dalam proses perjalanannya tidak menutup kemungkinan 

terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi yang 

dimaksudkan dengan sengketa dalam bidang bisnis syariah adalah sengketa di 

dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dalam akad 

aktivitas bisnis syariah. 

 

 

 

                                                           
8
 http://bangbenzz.blogspot.co.id/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html diakses 

pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 21:12 WIB. 
9
 Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta, PT Dana 

Bhakti Wakaf, 1997) hlm. 20. 

http://bangbenzz.blogspot.co.id/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html
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Contoh kasus yang berkaitan dengan bisnis syariah, yaitu: 

Sengketa Bank Syariah Mandiri  

Basyarnas memutus Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima membayar 

pokok pembiayaan akad Mudharabah Muqayyadah kepada Dana Pensiun 

Angkasa Pura II (Dapenda) sebesar Rp 10 miliar. Pembiayaan mudharabah 

muqayyadah (bagi hasil) adalah akad kerja sama usaha antara nasabah pemilik 

dana (shahibul maal) dan nasabah pengelola dana (mudharib), dimana pihak bank 

bertindak sebagai perantara pembiayaan. Pemilik dana menetapkan pelaksanaan 

kegiatan dengan syarat-sayarat tertentu berupa jenis usaha, tempat, waktu maupun 

tata cara pelaksanaannya. 

Dalam putusan majelis arbiter, Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima 

dihukum untuk membayar jumlah pokok pembiayaan sebesar Rp 10 miliar kepada 

Dapenda secara tenggung renteng, paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan. 

Keduanya terbukti wanprestasi terhadap Dapenda dalam menunaikan Akad 

Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 108 tanggal 28 Januari 2004. Karena 

itu, akad tersebut juga dibatalkan. 

B. Tinjauan Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa dalam kosa kata Bahasa Inggris terdiri 2 (dua) kata, yakni 

“conflict” dan “dispute” yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya 

perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat 

dibedakan. Kosa kata “conflict” sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

“konflik”, sedangkan kosa kata “dispute” dapat diterjemahkan dengan kosa kata 

“sengketa”. Suatu konflik, yakni suatu situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih 
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dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu 

sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak 

puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi 

sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa 

tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang 

dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.
10

 

Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan 

berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan 

“pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau 

tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. 

Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, 

maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, bila terjadi sebaliknya para pihak tidak 

dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka 

sengketalah yang timbul. 

1. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi) 

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua 

pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan 

hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa 

melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.
11

 

Sistem peradilan di Indonesia membedakan dua lingkungan besar peradilan 

berdasarkan kewenangan mengadilinya, yaitu peradilan umum dan peradilan 

                                                           
10

 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung, PT. 

Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 1. 
11

 Nurnaningsih Amriani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 

(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 35. 
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khusus. Peradilan umum adalah peradilan yang diperuntukkan bagi masyarakat 

pada umumnya, mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Sedangkan 

peradilan khusus merupakan peradilan terhadap perkara-perkara tertentu atau 

diperuntukkan bagi golongan masyarakat tertentu. Berikut diuraikan pembagian 

jenis pengadilan berdasarkan kewenangannya:
12

 

a. Peradilan Umum 

1) Pengadilan Negeri. 

a) Pengadilan Niaga. 

b) Pengadilan Anak. 

c) Pengadilan HAM. 

2) Pengadilan Tinggi. 

3) Mahkamah Agung. 

 

b. Peradilan Khusus 

1) Pengadilan Agama (sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan 

Tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua). 

2) Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagai pengadilan tingkat pertama dan 

Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua). 

3) Pengadilan Militer, yang terdiri dari: Pengadilan Tentara (sebagai 

pengadilan tingkat pertama); dan Pengadilan Tinggi Tentara (sebagai 

pengadilan tingkat kedua). 

                                                           
12

 Sri Harini Dwiyatmi, Pengantar Hukum Indonesia, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2006) 

hlm. 106. 
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Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sistem penyelesaian perkara dalam perkara 

perdata di lingkungan peradilan umum, yaitu: 

a. 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) 

PN sebagai pengadilan tingkat pertama yang betugas dan berwenang 

memeriksa,mengadili, memutus dan menyelesaikan perkarar pidana dan 

perdata di 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.
13

 

2) Pengadilan Tinggi (PT). 

b. 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 
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 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafik, Jakarta, 2012, hlm. 190. 
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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. 

c. Pengadilan Tingkat Kasasi 

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. 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. 

Kelancaran penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipengaruhi berbagai 

faktor, antara lain kemerdekaan kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman 

yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar sebagai berikut:
14
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a. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan di antara 

badan-badan penyelenggara Negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka 

diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu. 

b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah 

penyelenggara pemerintahan bertindak tak semena-mena dan menindas. 

c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai 

keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan 

perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan 

dengan baik. 

2. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non Litigasi) 

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk 

umum (closed door session) dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara 

lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini 

menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif 

sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki win-win solution. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan APS.
15

 

Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu:
16
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 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Internasional dan 
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a. Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa bisnis (selain pengadilan) yang paling banyak dipilih 

adalah lembaga arbitrase. Akan tetapi, selain arbitrase masih banyak alternatif lain 

dari penyelesaian sengketa. Berikut ini beberapa model penyelesaian sengketa 

selain pengadilan, yaitu sebagai berikut:
17

 

1) Negosiasi 

Yang dimaksud dengan negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau 

pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu 

yang terjadi di antara para pihak. Negosiasi dilakukan jika telah ada sengketa 

antara para pihak dan belum ada sengketa karena masalahnyta belum pernah 

dibicarakan. 

2) Mediasi 

Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa 

berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral 

dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk 

membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara 

memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut 

dengan mediator. 

3) Konsiliasi 

Konsiliasi mirip denga mediasi, yakni juga merupakan suatu proses 

penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui 

pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan berkerja dengan pihak 
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 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 
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yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan 

sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang 

netral tersebut disebut dengan konsiliator. Karena antara mediasi dengan 

konsiliasi banyak persamaannya, maka dalam praktek kedua istilah tersebut 

sering dicampuradukkan. 

4) Pencari Fakta 

Pencari fakta adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang atau tim 

pencari fakta, baik merupakan pihak yang independen atau hanya sepihak 

untuk melakukan proses pencarian fakta terhadap sesuatu masalah, yang akan 

menghasilkan suatu rekomendasi yang tidak mengikat. 

5) Penilaian Ahli 

Terhadap kasus-kasus yang rumit dan memerlukan tenaga ahli untuk 

menelaahnya, maka dapat saja para pihak menunjuk seorang atau lebih ahli 

yang ilmunya relevan dengan bidang yang dipersengketakan, dan 

kewenangan dari ahli tersebut hanya sampai batas memberikan pendapat saja. 

b. Arbitrase 

Menurut R. Subekti, arbitrase adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa 

oleh seorang wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka 

akan tunduk atau menaati keputusan yang akan diberikan wasit atau para wasit 

yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.
18

 

Sudargo Gautama menyatakan bahwa arbitrase adalah cara-cara penyelesaian 

hakim yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan 
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keputusan karena dalam instansi terakhir, serta mengikat yang mudah untuk 

dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.
19

 

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa 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. 

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa arbitrase didasarkan pada perjanjian 

arbitrase, menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan: 

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang 

tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum 

timbul sengketa atau suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak 

sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat 

oleh para pihak setelah timbul sengketa”. 

Pasal 1 Angka (3) tersebut manakala dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1234 

KUH Perdata yang menentukan “tiap-tiap perikatan dilahirkan oleh karena 

perjanjian” maka perjanjian arbitrase disebut juga perjanjian yang dilahirkan dari 

perjanjian. 

Tetapi perlu diketahui perjanjian arbitrase hanya merupakan “suplemen”. 

Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian tambahan melengkapi perjanjian pokok 

atau perjanjian induk. Itu sebabnya, ditinjau dari segi hukum perjanjian, 

persetujuan arbitrase adalah perjanjian asesor terhadap perjanjian pokok. Dalam 
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 Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, (Bandung, Alumni, 1979) hlm. 5. 
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praktek dan penulisan, persetujuan arbitrase selalu disebut “klausula arbitrase”.
20

 

Klausula perjanjian arbitrase dibagi dua macam, yaitu: 

1) Pactum de compromitendo, yaitu klausul arbitrase yang tercantum dalam 

suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, 

dapat juga bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau 

sesudahnya. Ini berarti perjanjian arbitase tersebut menjadi satu dengan 

perjanjian pokoknya atau dalam suatu perjanjian yang tersendiri diluar 

perjanjian pokok. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dibuat sebelum 

terjadinya sengketa, maka diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam 

mengenai perjanjian pokok untuk dapat mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang tidak dikehendaki tetapi mungkin saja terjadi;
21

 

2) Acta compromitendo, yaitu suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para 

pihak setelah timbul sengketa (acta compromittendo/akta kompromis), 

sehingga klausul atau perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam 

perjanjian pokok atau pendahuluannya atau dalam suatu perjanjian tersendiri 

setelah timbul sengketa yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa 

kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.
22

 

Dengan adanya kesepakatan tertulis tersebut, berarti meniadakan hak para pihak 

untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya 

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam 

menyelesaikan sengketa yang sudah ditetapkan melalui arbitrase. 
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Terdapat alasan pokok mengapa para pengusaha lebih memilih penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif yaitu tuntutan dunia bisnis. Alasan 

utama para pengusaha memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah 

sifatnya yang rahasia. Selain itu, pada era globalisasi ekonomi diperlukan cara-

cara penyelesaian sengketa yang efektif sesuai dengan tuntutan kepentingan, 

sebab salah satu cirri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol dalam era 

globalisasi adalah sifatnya yang bergerak cepat, baik dalam transaksi maupun 

dapam pergerakan arus barang dan modal.
23

 

Menurut Adam Smith, salah satu faktor yang paling mendukung tercapainya 

peningkatan kemajuan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat 

suatu negara adalah peradilan yang dapat diterima, dalam arti sistem peradilan 

yang mampu menyelesaikan sengketa bisnis secara cepat dan dengan biaya 

murah. 

Terdapat beberapa lembaga-lembaga arbitrase di Indonesia yang menyelesaikan 

sengketa sesuai kewenangan lembaga masing-masing. Lembaga arbitrase umum 

yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga arbitrase khusus 

seperti Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia 

(BAKTI), Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), 

Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), dan Badan Arbitrase Syariah 

Nasional (BASYARNAS). Lembaga arbitrase yang berwenang untuk 

menyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia adalah BASYARNAS. 
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C. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 

Di Indonesia terdapat bermacam-macam badan arbitrase yang dikhususkan 

dengan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara tertentu dan orang-orang 

tertentu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya 

bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menandai kehadiran 

lembaga arbitrase Islam pertama kali di Indonesia. BASYARNAS merupakan 

salah satu perangkat dari organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

BASYARNAS dibentuk karena Pengadilan Agama pada saat itu belum memiliki 

kewenangan untuk memeriksa perkara ekonomi Islam, sehingga dibentuklah 

BAYARNAS karena kepentingan yang mendesak yang berfungsi untuk 

menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank 

syariah dengan para nasabah. Sebagaimana peranannya dalam mendirikan Bank 

Muamalat Indonesia, MUI juga memprakarsai dibentuknya BAMUI yang mana 

pada tanggal 21 Oktober 1993 BAMUI diresmikan.
24

 

1. Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 

BASYARNAS adalah perubahan dari nama BAMUI yang merupakan salah satu 

wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirinya 

diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 

H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. BAMUI didirikan dalam bentuk 

badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 

175 tanggal 21 Oktober 1993. Peresmian BAMUI dilangsungkan tanggal 21 
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Oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah Badan Arbitrase 

Muamalat Indonesia (BAMUI).  

Proses awal berdirinya BAMUI, dengan adanya pertemuan pertama dan kedua di 

ruang rapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), masing-masing tanggal 22 April 

1992 dan 2 Mei 1992. Kemudian, melalui Surat Keputusan Nomor 

392/M.U.I/V/1992 memutuskan untuk mengangkat kelompok kerja pembentukan 

Lembaga Arbitrase Islam.  

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 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:
25 

a. Mengubah nama Badan Arbitras Muamalat 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. 
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2. Fungsi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 

BASYARNAS merupakan sebuah lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian 

sengketa bisnis syariah. Kehadiran BASYARNAS sangat diharapkan oleh umat 

Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan 

kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, malainkan 

juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan 

kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat Islam pada khususnya dan 

penyebaran sistem ekonomi syariah pada umumnya. 

Kehadiran BASYARNAS juga merupakan salah satu upaya pemerintah Republik 

Indonesia dalam mewujudkan keadilan, ketentraman dan kedamaian dikalangan 

umat Islam. BAYARNAS memiliki fungsi di antaranya adalah:
26

 

a. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip 

mengutamakan usaha-usaha perdamaian (ishlah). 

b. Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan 

hukum islam. 

c. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank 

syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya 

dan antara sesama umat islam yang melakukan hubungan-hubungan 

keperdataan yang menjadikan syariat islam sebagai dasarnya. 

d. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa 

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

lain. 
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3. Sistem Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS) 

Sistem penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam melalui BASYARNAS 

yaitu: 

a. Al-Sulh (Perdamaian) 

Secara bahasa, “sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah 

“sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri 

perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. 

b. Tahkim (Arbitrase) 

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. 

Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti 

menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim 

memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni 

pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih 

atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang 

menyelesaikan disebut dengan “hakam”. 

c. Wilayat al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman) 

Menurut Pasal 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pancasila, 

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 
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d. Al-Hisbah 

Al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk 

menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya 

tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. 

e. Al-Madzalim 

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat 

sikap semena-mena dari pembesar Negara atau keluarganya, yang biasanya sulit 

untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan 

yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran 

hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok 

menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan 

masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan 

nama wali al-Mudzalim atau al-Nadlir. 

f. Al-Qadha 

Menurut arti bahasa, al-Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut 

istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa 

untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang 

dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang 

berhubungan dengan masalah al-Ahwal asy-Syakhsiyah (masalah keperdataan, 

termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang 

menyangkut pidana). 
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D. Kerangka Pikir 

 
A. PPKKLL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

BASYARNAS dibentuk karena adanya kebutuhan dari pelaku usaha untuk 

menyelesaikan sengketa bisnis syariah dengan cepat dan ditangani oleh orang-

orang yang yang memang berkompeten dalam bidangnya melalui alternatif 

penyelesaian sengketa. Secara umum, BASYARNAS memiliki struktur organisasi 

yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan 

Prosedur BASYARNAS. BASYARNAS berwenang untuk menyelesaikan 

sengketa bisnis syariah yang terjadi antara para pihak apabila terdapat klausula 

arbitrase atau perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa serta secara 

tegas memilih BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah 

Termohon Pemohon 

Sengketa Bisnis Syariah 

Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS) 

Faktor-Faktor 

Penunjang dan 

Penghambat 

Prosedur 

Penyelesaian 

Sengketa 

Dasar Hukum 

Penyelesaian 

Sengketa melalui 

BASYARNAS 
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sepakat membawa sengketa bisnis syariah yang timbul di antara para pihakk ke 

BASYARNAS, artinya para pihak telah setuju untuk menyelesaikan sengketa 

menggunakan Peraturan Prosedur BASYARNAS. 

Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai dasar hukum, penyelesaian 

sengketa, dan faktor penunjang dan penghambat dalam menyelesaikan sengketa 

bisnis syariah melalui BASYARNAS. Berdasarkan Peraturan Prosedur 

BASYARNAS diketahui bahwa ketentuan beracara dalam BASYARNAS 

mengacu selain pada hukum Islam juga tetap berpedoman pada hukum nasional. 

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS berpedoman pada 

hukum Islam dan juga hukum nasional. Setelah pemeriksaan selesai dan 

pembacaan putusan, kemudian putusan BASYARNAS didaftarkan oleh 

BASYARNAS pada kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat dalam waktu 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan arbitrase, 

dan harus dilaksanakan oleh para pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 

sejak pendaftaran. Putusan BASYARNAS tidak ada upaya banding atau kasasi. 

Namun, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Prosedur BASYARNAS jo. Pasal 70 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dimungkinkan untuk melakukan pembatalan 

putusan arbitrase jika terbukti adanya tipu muslihat, dokumen atau surat palsu dan 

dokumen menentukan yang disembunyikan dengan sengaja. Jika terbukti 

melakukan hal tersebut, maka putusan BASYARNAS dapat dibatalkan oleh 

pengadilan negeri dan dianggap tidak pernah terjadi. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu 

permasalahan hukum tertentu. 

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum 

dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan 

berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan 

(terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sebab, tidak setiap pasal 

dalam suatu perundang-undangan misalnya, mengandung kaidah hukum; ada 

pasal-pasal yang hanya merupakan batasan saja sebagaimana lazimnya ditemukan 

pada bab ketentuan-ketentuan umum dari perundang-undangan tersebut.
27

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu 

penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta yuridis yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan 
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 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 

1985) hlm. 62. 
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diperoleh dari penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

secara jelas mengenai bagaimana dasar hukum penyelesaian sengketa bisnis 

syariah melalui BASYARNAS, bagaimana penyelesaian sengketa bisnis syariah 

melalui BASYARNAS, dan apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam 

penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS. 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yang dibantu 

dengan wawancara, pendekatan normatif yaitu penelitian dengan mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta 

literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian. Pendekatan normatif yang digunakan berarti penelitian ini akan 

mengkaji bagaimana dasar hukum penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui 

BASYARNAS, bagaimana penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui 

BASYARNAS, dan apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam 

penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS. 

D. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah mengumpulkan data dengan cara 

wawancara, wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam 

penelitian ini, Penulis langsung mewawancara bendahara umum BASYARNAS 

yaitu Dra. Hj. Euis Nurhasanah, S.H.. Data sekunder adalah data yang bersumber 
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dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau 

bahan hukum tertulis lainnya.
28

  

Data sekunder terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, meliputi: 

a. KUH Perdata; 

b. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa; 

c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

d. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 

f. Keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-

09/MUI/XII/2003. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran internet, serta 

berbagai artikel yang masih berhubungan dengan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (APS), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan 

perbankan syariah. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder 

dilakukan melalui cara sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan 

dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk 

memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca dan mengutip 

literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. 

F. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui 

studi pustaka, dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, 

tidak berlebihan, tanpa kesalahan. 

2. Penandaan Data 

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis 

sumber data seperti perundang-undangan, buku literatur, atau dokumen. 
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3. Sistematisasi Data 

Sistematisasi data yaitu menyusun dan menempatkan data yang diperoleh 

secara sistematis dan disesuaikan dengan kerangka masalah, sehingga 

mempermudah memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.  

4. Analisis Data 

Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah, selanjutnya 

bahan tersebut akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif. Analisis kualitatif 

yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma 

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian 

ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

jawaban dari permasalahan yang dibahas.
29
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 Zainuddin Ali, MetodePenelitianHukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) hlm. 105. 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari uraian pembahasan maka penulis menarik kesimpulan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. BASYARNAS selain berlandaskan pada hukum Islam juga berlandaskan 

pada hukum nasional, inilah yang membedakan BASYARNAS dengan badan 

arbitrase lainnya. Landasan hukum BASYARNAS yang mengacu pada 

hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, dan fiqih. Selain itu, 

BASYARNAS juga berlandaskan pada hukum nasional, yaitu Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN MUI. 

2. BASYARNAS memiliki ketentuan penyelesaian sengketa sendiri berdasarkan 

peraturan prosedur BASYARNAS. Akan tetapi, untuk mengajukan 

penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, pemohon harus tetap 

berdasarkan klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Prosedur dalam 

menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS adalah sebagai berikut: 

permohonan arbitrase, penunjukkan arbiter tunggal atau arbiter majelis, 

jawaban termohon, perdamaian, pembuktian saksi atau ahli, pencabutan 
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permohonan, putusan, pendaftaran putusan, dan eksekusi putusan 

BASYARNAS. 

3. Faktor penunjang dalam menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS 

adalah para arbiter BASYARNAS adalah arbiter yang berkompeten dalam 

bidangnya. Sedangkan, faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa 

melalui BASYARNAS adalah perlawanan pihak ketiga, perlawanan pihak 

tereksekusi, permohonan peninjauan kembali (PK), amar putusan tidak jelas, 

dan objek eksekusi adalah barang milik negara.  
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