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ABSTRAK 

EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI’AH NASIONAL 

Oleh 

ARISTAMA MEGA JAYA 

Eksekusi putusan atas perkara ekonomi syari’ah yang diselesaikan pada Badan 

Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) mengalami tumpang tindih kewenangan 

antar lembaga peradilan yakni peradilan agama, dan peradilan negeri, tumpang 

tindihnya kewenangan lembaga pengadilan dalam pelaksanaan putusan Basyarnas 

akan menyebabkan suatu ketidak pastian hukum. Adapun permasalahan dalam 

penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui kewenangan pengadilan agama dalam 

mengeksekusi putusan Basyarnas dan untuk mengetahui implementasi eksekusi 

putusan badan arbitrase syari’ah nasional. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif adapun 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data diperoleh 

dari penelitian kepustakaan. Analisis data, dilakukan dengan cara melakukan 

penafsiran atas data yang diperoleh yang selanjutnya disimpulkan dan dideskripsikan 

dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis.  

  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Kewenangan untuk 

menyelesaikan (mengeksekusi) sengketa ekonomi syari’ah melalui jalur litigasi 

adalah kewenangan absolut peradilan agama. Pernyataan tersebut berdasarkan pada 

Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, dan putusan 

Mahkamah Konstisusi Nomor 93/PUU-X/2012. Undang-Undang dan putusan MK ini 

memberikan kewenangan absolut kepada peradilan agama dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi syari’ah termasuk di dalamnya perbankan syari’ah. Penyelesaian 

sengketa ekonomi syari’ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari’ah. 

Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis. Eksekusi putusan Basyarnas 

setelah 30 hari putusan dibacakan oleh arbiter diajukan permohonan eksekusi kepada 

pengadilan agama. 

 

Kata Kunci: Ekskusi Putusan Arbitrase, Badan Arbitrase Syariah Nasional, 

Pengadilan Agama.  
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ABSTRACT

THE VERDICT EXECUTION INSTITUTE OF NATIONAL SYARI’AH
ARBITRATION

By

ARISTAMA MEGA JAYA

The verdict execution against Syari’ah economic case that solved by institute of
national syari’ah arbitration (Basyarnas) experienced the overlapping authority
intercourt. Those were religious court and district court, The overlapping
authority of the court in implementation Basyarnas verdict will cause the legal
insecurity. Therefore, the aims of the research were : (1) to explain and analyze
how the religious court authority in executing the Basyarnas verdict was; (2) to
explain and analyze how the implementation of Basyarnas verdict was.

This research used normative legal research. This research used the secondary
data that obtained from library research. The analyzed data carried out by way of
interpretation of the data that had been obtained, than the data would be
summarized and described in narrative sentences form that arranged
systematically.

The result showed that the authority for executing the Syari’ah economic case
through the litigation was a religious court. It was based on article 49 alphabet(i)
the Law Number 3 year 2006 concerning Amendment of the Law Number 7 year
1989 concerning Religious Court and the Law Number 21 year 2008 concerning
Syari’ah Banking that gave the absolute authority to religious court in settle the
economic dispute including Syari’ah banking. Settlement Syari’ah economic
dispute must not contradict with the Syari’ah principle that was lex specialis
derogat legi generalis principle. Therefore, after 30 days the verdict has been read
by arbitrator, than submitted the appeal execution to religious court.

Key Words: Verdict Execution Arbitration, Institute Of National Syari’ah
Arbitration(Basyarnas), Religious Court.
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I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Banyak kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi hajat hidupnya, 

termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi masyarakat 

yang berkembang pesat dan semarak sebagaimana yang terjadi dalam dekade 

terakhir ini, menuntut keterlibatan berbagai pihak baik langsung maupun tidak 

langsung dan tidak menutup kemungkinan terjadi adannya kesalahfahaman antara 

satu pihak dengan pihak lainnya, atau anatra satu pelaku dengan pelaku bisnis 

lainnya atau kelompok pelaku bisnis dengan kelompok pelaku bisnis lainnya. 

Kesalahfahaman tersebut ada yang dapat di selesaikan pada saat itu juga tetapi 

terkadang adapula yang berujung pada konflik atau sengketa di antara mereka.
1
 

 

Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat setiap terjadi sengketa, selalu 

menuntut pemecahan dan penyelesaian, demikian juga dalam masalah sengketa 

ekonomi, semakin luas dan banyak frekuensi kegiatan ekonomi di masyarakat 

semakin berpeluang menimbulkan terjadinya sengketa yang muncul. Hal ini 

menunjukan semakin banyak dibutuhkannya sistem penyelesaian untuk sengketa-

sengketa tersebut, karena setiap orang yang bersengketa menuntut cara 

penyelesaian yang tepat dan cepat. oleh karena itu diperlukan untuk menjaga 

produktifitas ekonomi atau  dalam sekala besar menjaga kepercayaan konsumen.  

                                                           
1
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di Indonesia, 

Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cetakan Kedua, 2015,  hlm. 1. 
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Sengketa atau konflik ekonomi ini merupakan problema sosial yang langsung 

bersentuhan dengan hukum dan memerlukan pemecahan secara integral. Terlebih 

lagi karena manusia sebagai makhluk sosial maka sangat diperlukan cara 

penyelesaian yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena sesungguhnya 

makna itulah yang dicari setiap para pencari keadilan yaitu nilai-nilai kemanusian 

yang luhur. Setiap tatanan dalam masyarakat memiliki berbagai macam cara 

untuk memperoleh kesepakatan dalam proses berperkara atau untuk 

menyelesaikan sengketa dan konflik ekonomi di kalangan mereka.    

Konflik ekonomi yang menimbulkan sengketa dikarenakan adanya para pihak 

merasa hak-haknya telah terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang 

merasa haknya telah dirugikan dapat menyelesaikan sengketa dengan mengajukan 

gugatan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengajukan 

gugatan menjadi suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa 

pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang 

diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan serta bertujuan memberikan 

perlindungan yang diberikan oleh pengadilan. 

 

Penyelesaian masalah sengketa ekonomi syari’ah telah diatur secara khusus dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, amandemen ini dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan hukum masyarakat, terutama setelah tumbuh berkembangnya peraktik 

ekonomi Islam di Indonesia. Pada awalnya Undang-Undang Peradilan Agama ini 

hanya menangani perkara hukum keluarga seperti permasalahan perceraian, waris, 
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wakaf, hibah, dan wasiat. Dengan dilakukannya perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini, maka Pengadilan Agama juga 

memiliki kewenangan untuk menangani, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

ekonomi syari’ah.  

 

Lebih jauh, Pasal 49 huruf (i) dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syari’ah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 

menurut perinsip syari’ah, antara lain meliputi:
2
 

1. Bank syari’ah  

2. Asuransi syari’ah 

3. Reasuransi syari’ah 

4. Reksadana syari’ah 

5. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah 

6. Sekuritas syari’ah  

7. Pembiayaan syari’ah  

8. Pegadaian syari’ah  

9. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah 

10. Bisnis syari’ah 

11. Lembaga keuangan mikro syari’ah  

 

Perluasan kewenangan ini telah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia, karena 

                                                           
2
Nunung Rodliyah, Hukum Peradilan Agama, Bandar Lampung: Badan Penerbitan Fakultas 

Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm. 31. 
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bagaimanapun harus ada kesinambungan antara perkembangan masyarakat 

dengan pengaturan hukum agar tidak ada pertentangan antara persoalan di 

masyarakat dengan cara dan wadah penyelesaian persoalan yang di maksud.  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya tersebut, dapat dipahami 

bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syari’ah adalah:
3
 

1. Orang-orang yang beragama Islam; 

2. Orang-orang yang bukan beragama Islam namun menundukan diri terhadap 

hukum Islam;  

3. Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam. 

 

Sedangkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, beserta penjelasannya menunjukan bahwa asas personalitas keIslaman 

terkait agama yang dianut oleh pihak yang bersengketa dalam sengketa 

keperdataan mengenai hak milik dikedepankan dalam menentukan kewenangan 

absolut pengadilan yang menangani sengketa tersebut. Apabila para pihak yang 

bersengketa beragama Islam maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan 

untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketentuan ini mempunyai relevansi yang 

erat dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah atau sengketa dalam bidang 

hukum ekonomi syari’ah.  

 

Penambahan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa 

ekonomi syari’ah adalah dalam rangka merespon perkembangan hukum dan 

kebutuhan masyarakat, yang semula ekonomi syari’ah telah dipraktikkan 

                                                           
3
 Yusna Zaidah, Op.Cit, hlm. 12. 
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masyarakat muslim di Indonesia masih sebatas hukum Islam murni yang 

bersumber Al-quran dan Hadist dan belum ada lembaga pengadilan yang khusus 

untunk menangani permasalahan ekonomi syari’ah namun dewasa ini dengan 

adanya perluasan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada lembaga 

Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama yang berhak untuk menyelesaikan 

sengketa yang terjadi dalam kegiatan ekonomi syari’ah tersebut. 

 

Sarana untuk menyelesaikan persengketaan pada hakekatnya dapat dibagi dua 

bentuk yaitu:
4
 

1. Dalam bentuk litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui badan peradilan 

yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan 

dalam masyarakat Di Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikenal adanya empat lingkungan 

peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan 

peradilan tata usaha negara. 

2. Dalam bentuk non litigasi yaitu alternative dispute resolution (ADR) alternatif 

penyelesaian sengketa (APS). Bentuk lembaga ini adalah partikelir ia tidak 

dibentuk oleh pemerintah tetapi oleh kebutuhan masyarakat mengenai lembaga 

ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia terdapat dua 

badan arbitrase yang dibentuk secara parmanen yaitu Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) dibentuk oleh kadin Tahun 1997 dan Badan Arbitrase 

Syari’ah Nasional (Basyarnas) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

                                                           
4
 Ibid. 
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Tahun 2003 yang semula bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia 

(BAMUI) dibentuk Tahun 1993. 

 

Pada dasarnya terhadap suatu sengketa, peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di negara ini telah mengakomodir bentuk-bentuk penyelesaian yang biasa 

dipilih oleh para pihak, yaitu dalam bentuk litigasi (peradilan). Namun proses 

penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang 

bersifat menang atau kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, 

cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan 

biaya yang mahal dan tidak responsif. Akan tetapi selain penyelesaian sengketa 

melalui jalur pengadilan atau litigasi terdapat pula cara peyelesaian lain yang 

lebih menguntungkan, memberikan rasa aman dan memenuhi rasa keadilan bagi 

para pihak, yang sekarang ini serinng disebut win-win solution yaitu dengan cara 

non litigasi (diluar pengadilan).  

 

Arbitrase sebagai salah satu medium penyelesaian sengketa non litigasi yang 

didasarkan atas kesepakatan para pihak dikalangan pelaku bisnis lazim dijadikan 

pilihan sebagai forum penyelesaian sengketa yang timbul. Arbitrase merupakan 

bentuk lain dari ajudikasi, yaitu ajudikasi privat, karena melibatkan litigasi 

sengketa pribadi yang membedakan dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat 

pribadi dari arbitrase ini memberikan keuntungan-keuntungan melebihi ajudikasi 

melalui pengadilan negara. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. 

Dalam hal ini dibandingkan dengan ajudikasi publik, arbitrase lebih memberikan 

kebebasan, pilihan dan kerahasian kepada para pihak yang bersengketa, hal ini 

tentunya menjadikan arbitrase salah satu medium penyelesaian yang sangat tepat 
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untuk penyelesaian sengketa disektor bisnis yang diamati oleh pelaku bisnis tidak 

terkecuali pelaku bisnis ekonomi syari’ah. 

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, arbitrase sebagai salah satu instrument penyelesaian 

sengketa diluar lembaga peradilan, dalam praktiknya dapat dibedakan menjadi 

dua bentuk, yaitu:
5
 

1. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer. Adalah arbitrase yang secara khusus 

dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Arbitrase ini dipilih sendiri 

baik satu orang atau lebih dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara 

arbitrase. 

2. Arbitrase institutional (lembaga arbitrase) adalah badan yang dipilih oleh para 

pihak untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang 

penyelesaiannya diserahkan kepada arbitrase. Arbitrase ini bersifat permanen 

yang didirikan oleh suatu organisasi atau badan tertentu untuk menyelesaikan 

suatu sengketa. 

 

Lembaga arbitrase institusional yang ada di Indonesia, sebagai mana yang 

dimaksud oleh Undang-Undang Arbitrase salah satunya adalah Badan Arbitrase 

Syari’ah Nasional (Basyarnas). Basyarnas merupakan badan arbitrase yang 

menggunakan hukum Islam atau syari’ah Islam dalam menyelesaikan sengketa 

yang timbul di antara para pihak. Penyelesaian melalui Basyarnas ini didasarkan 

pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang tengah 

bersengketa. Penyelesaian sengketa melaui Basyarnas memiliki beberapa 

                                                           
5
Faturahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari’ah, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012, hlm. 140. 
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keunggulan, diantarannya adalah dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. 

Putusan dari Basyarnas bersifat final and binding dan wajib ditaati serta 

dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa 

menyatakan: 

 

“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

putusan diucapkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase 

diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitra 

Pengadilan Negeri” 

 

Berdasarkan pasal tersebut diatas putusan Basyarnas wajib didaftarkan oleh 

arbiter atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri. “arbiter atau kuasanya wajib 

menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan 

otentiknya kepada Panitra Pengadilan Negeri”. Sebagaimana yang terdapat pada 

Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak adakalanya tidak menjalankan 

putusan dari Basyarnas secara sukarela sebagaimana semestinya, hal ini juga telah 

diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  

dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut: 

 

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara 

sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan 

Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. 

 

Berdasarkan isi Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 61 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

maka yang berwenang untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase adalah 

Pengadilan Negeri. Namun kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan 
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eksekusi putusan Basyarnas ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan 

masyarakat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kewenangan tersebut 

berada dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri. Pendapat yang lain berpandangan 

bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi 

syari’ah termasuk pelaksanaan eksekusi yang berkaitan dengan perjanjian 

ekonomi syari’ah merupakan kewenangan Peradilan Agama. Hal ini didasarkan 

pada Pasal 49 huruf (i) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, dengan demikian berdasarkan asas lex specialis derogate legi 

generalis, peradilan agama lebih memiliki kewenangan dalam hal menyelesaikan 

dan mengeksekusi sengketa ekonomi syari’ah.
6
 

 

Terdapat perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan Mahkamah Agung  

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamag Agung (SEMA) Nomor 08 Tanggal 10 

Oktober 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah, yang berisi 

mengenai hal kewenangan pelaksanaan putusan arbitrase syari’ah. Berdasarkan 

SEMA tersebut kewenangan untuk melakukan eksekusi isi putusan Basyarnas 

dalam hal para pihak tidak melaksanakan secara sukarela adalah Peradilan 

Agama. Akan tetapi SEMA tersebut tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya 

Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang menyatakan bahwa: 

 

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara 

sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan 

Negeri atas permohonan salah satu pihak” 

 

                                                           
6
Ibid. 
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Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase” 

dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syari’ah. Berdasarkan ketentuan ini, 

maka eksekusi putusan arbitrase kembali menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. 

Sedangkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang 

Uji Materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah 

dan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa perbankan 

syari’ah adalah menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat 

di dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah 

dengan tentang Peradilan Agama.  

 

Berdasarkan putusan dan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut maka akan 

terjadi tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan dalam pelaksanaan putusan 

Basyarnas. Tumpang tindihnya kewenangan lembaga pengadilan dalam 

pelaksanaan putusan Basyarnas akan menyebabkan suatu ketidak pastian hukum, 

hal ini dikarenakan dalam undang-undang tentang arbitrase dan undang-undang 

tentang kekuasaan kehakiman masih memberikan kewenangan pada Pengadilan 

Negeri untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah khususnya untuk 

pelaksanaan sengketa Basyarnas. 
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Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

lembaga manakah yang sebenarnya memiliki kewenangan terhadap penyelesaian 

sengketa syari’ah oleh putusan Basyarnas. Dengan judul tesis “Eksekusi Putusan 

Badan Arbitrase Syari’ah  Nasional” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah kewenangan peradilan agama dalam mengeksekusi putusan 

Badan Arbitrase Syari’ah Nasional? 

b. Bagaimanakah implementasi eksekusi putusan badan arbitrase syari’ah 

nasional? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum perdata bisnis, yang dibatasi 

pada kajian mengenai kopetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah. Serta kewenangan pelaksanaan 

putusan Basyarnas yang telah disahkan dalam SK MUI No kep-09/MUI/XII/2003 

menurut beberapa peraturan-peraturan yang terkait dengan kewenangan 

pelaksanaan putusan Basyarnas. yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 49 huruf (i) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 
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Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Serta Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 93/PUU-

X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syari’ah Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan 

SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah 

Nasional. 

 

C. Tujuan dan Kagunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Agama dalam mengeksekusi 

putusan badan arbitrase syari’ah nasional. 

b. Untuk menganalisis bagaimanakah implementasi eksekusi putusan badan 

arbitrase syari’ah nasional menurut peraturan-peraturan yang terkait. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan kajian hukum perdata bisnis, khususnya berkaitan pada 

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah. Serta implementasi eksekusi putusan 

badan arbitrase syari’ah nasional menurut peraturan-peraturan yang terkait. 
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b. Kegunaan praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi penegak 

hukum maupun bagi masyarakat luas terutama para pelaku atau Badan hukum 

yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.Mengenai kepastian 

hukum terhadap kewenangan eksekusi putusan badan arbitrase syari’ah 

nasional. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

1. Kerangka Teori  

Teori adalah serangkaian preposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan 

tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.
7
 

Sedikitnya terdapat tiga unsur dalam suatu teori. Pertama, penjelasan tentang 

hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. Kedua, teori menganut sistem 

deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju 

suatu yang khusus dan nyata. Unsur yang ketiga adalah teori memberikan 

penjelasan atas gejala yang dikemukakan. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian 

adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukkan. 

 

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad kerangka teori adalah susunan dari 

beberapa anggapan, cara, aturan, asas keterangan sebagai satu kesatuan logis yang 

                                                           
7
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Perjanjian dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para 

Pihak Dalam Perjanjian Bank di Indonesia,Jakarta: Grafiti, 2009,  hlm.8. 
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menjadi landasan, acuan, pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau 

penulisan.
8
 

 

Teori pertama yang digunakan dalam tesis ini teori pembentukan Perundang-

undangan. menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam 

pembentukan peraturan peundang-undang harus memperhatikan asas-asas 

peraturan perundang-undangan antara lain: 

a. Undang-Undang tidak dapat berlaku surut; 

b. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat; 

c. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa  yang lebih tinggi memeliki 

kedudukan yang lebih tinggi pula (lex supriori derogat legi infriori); 

d. Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan atau melumpuhkan 

Undang-Undang yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generalis) 

e. Undang-Undang yang baru mengalahkan atau melumpuhkan undang-undang 

yang lama (lex posteriori derogat legi priori); 

f. Undang-Undang merupakan sarana maksimal bagi kesejahteraan sprituil 

masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan maupun pelestarian.
9
 

 

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan 

asas peraturan perundang-undang yang baik meliputi:
10

 

a. Kejelasan tujuan;  

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  

                                                           
8
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm.32.  
9
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Peraturan Perundang-undangan Dan 

Yurisprudensi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hlm.7-11. 
10

Pasal 5 Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 
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c. Dapat dilaksanakan;  

d. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

e. Kejelasan rumusan;  

f. Keterbukaan.  

 

Teori kedua yang digunakan dalam tesis ini adalah teori kompetensi pengadilan, 

kompetensi dimaknakan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan 

atau memutus sesuatu, maka dalam hal ini kompetensi dari suatu pengadilan 

adalah untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara 

berkaitan dengan jenis dan tingkat pengadilan yang ada berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
11

  

 

Berdasarkan jenis lingkungan pengadilan dibawah mahkamah agung dibedakan 

atas pengadilan umum, pengadilan militer, Pengadilan Agama, pengadilan tata 

usaha negara, sedangkan pada tingkatannya pengadilan terdiri dari atas pengadilan 

tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi (pada tingkat banding), mahkamah 

agung (pada tingkat kasasi), adapun mahkamah konstitusi sebagai pelaku 

kekuasaan kehakiman yang mempunyai fungsi peradilan untuk menegakkan 

hukum dan keadilan adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi 

sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi dan mahkamah konstitusi 

tidak mengenal tingkat pengadilan.  

 

Terdapat beberapa cara untuk dapat mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan 

untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara. 

Pertama, dapat dilihat dari pokok sengketanya (geschilpunt, fundamnetum 

                                                           
11

Sadjijono,  Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta:Laksbang Pressindo, 2008 hlm 

132. 
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pentendi).
12

 Kedua, dengan melakukan pembedaan atas atribusi (absolute 

competentie atau attributie van rechtsmacht) dan delegasi (relative competentie 

attributie van rechtsmacht).
13

 Atribusi merupakan suatu hal yang berkaitan 

dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, 

yang dapat dibedakan:
14

 (1) secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat 

dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya. (2) 

secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dalam suatu jenis 

pengadilan terhadap dari pengadilan jenis lainnnya, sedangkan delegasi 

merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pembagaian kewenangan, yang 

bersifat terperinci (relatif) di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah 

hukum. Ketiga, dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan 

kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan 

peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan suatu 

perkara, adapun kompetensi relitif adalah kewenangan dari pengadilan sejenis 

yang mana berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan 

perkara yang bersangkutan.
15

 

 

Teori terakhir dalam penulisan tesis ini adalah teori kepastian hukum, kepastian 

hukum adalah bagian dari ciri negara hukum. Negara hukum sebagaimana kita 

ketahui adalah negara yang setiap kebijaksanaan yang sedang berjalan atau yang 

akan dilaksanakan oleh pemerintah, harus berdasarkan hukum. Begitu pula pada 

masyarakat yang diayomi oleh hukum harus berbuat sesuai dengan aturan hukum 

                                                           
12

E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Surabaya: Penerbit Tinta Emas, 2009,hlm 

252. 
13

Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 

2010, hlm 28. 
14

Ibid, hlm 29. 
15

Ibid, hlm 30. 
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yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan melaksanakan hukum itu 

tanpa keragu-raguan.
16

  

 

Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan hukum, kepastian hukum berarti 

berkehendak untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan antar orang 

dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang berhubungan erat sekali dengan 

masalah kepastian hukum itu adalah darimana hukum itu berasal.
17

Artinya, 

apakah hukum itu berasal dari sumber yang mempunyai otoritas yang sah dan 

karena itu mengikat dan harus ditaati. 

 

Beberapa sumber kepastian dan ketidak pastian hukum: Pertama, peraturan 

perundang-undangan pada umumnya, menimbulkan atau mengandung ketidak 

pastian hukum karena rumusan yang kurang baik atau tidak bersesuaian, bahkan 

bertentangan satu sama lain, baik antara peraturan perundang-undangan yang 

sederajat atau yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi. Kedua, banyak 

aturan-aturan kebijakan (policy rules) untuk mencapai manfaat tertentu atau 

memecahkan masalah tertentu. Selain sangat banyak, aturan-aturan kebijakan 

acap kali tidak sesuai dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan, 

yang lebih menyulitkan, aturan-aturan kebijakan ini sangat sektoralistik. 

Kebijakan suatu kementerian dapat tidak sesuai atau bertentangan dengan 

kebijakan kementerian lain. Ketiga, inkonsisten kebijakan. Suatu kebijakan yang 

baru ditetpakan atau berjalan, dapat segera berubah karena perbedaan pandangan 

pada sesama pengelola pemerintahan atau karena suatu tekanan kepentingan dari 

                                                           
16

Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Moderen Dalam Islam, Yogyakarta: PT. Lkis 

Printing Cemerlang, 2010, hlm 321. 
17

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Bandung Angkasa, 1980, hlm 81. 
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luar. Keempat, putusan hakim. Pentingnya putusan hakim dalam mewujudkan 

kepastian hukum dalam putusan hakim adalah putusan yang cepat dan konsisten.
18

 

 

Isi atau substansi kepastian hukum yang meliputi: Pertama, kepastian peraturan 

perundang-undangan yang akan dipakai atau diterapkan. Kedua, kepastian 

wewenang yaitu kepastian pejabat atau lingkungan jabatan yang berwewenang 

melayani, menetapkan atau memutus hubungan atau peristiwa hukum. Ketiga, 

kepastian waktu. Setiap yang berurusan dengan pejabat memberi pelayanan atau 

penegak hukum harus ada kepastian waktu penyelesain pelayanan, atau penegak 

hukum. Keempat, kepastian proses, yaitu kepastian mengenai jalan yang harus 

dilalui dalam setiap pelayanan dan penegak hukum. Kepastian ini mengandung 

prinsip egual treatment pada setiap objek yang sama tanpa membedakan orang, 

hubungan politik, dan lain-lain. Kelima, kepastian kewajiban, yaitu kepastian 

beban yang harus dipikul oleh setiap pencari pelayanan dan pencari keadilan. 

Berbagai isi atau substansi kepastian hukum tersebut tidak hanya dalam proses 

peradilan, apalagi hanya pengadilan. Kepastian tersebut ada fungsi birokrasi dan 

lain-lain, disamping pengadilan.
19

 

 

Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum pada saat penegakan dan 

penetapan (in concerto). Kepastian hukum ditentukan juga oleh tatanan hukum in 

abstrakto. Begitu pula proses peradilan bukan lah satu-satunya tempat final 

menentukan kepastian hukum. Ada beberapa komponen yang mempengaruhi 

kepastian hukum yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan diartikan secara 

luas mencakup ketentuan-ketentuan dalam arti umum, aturan kebijakan, dan 

                                                           
18

 Bagir Manan,  Sistem Peradilan Berwibawa, Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta. 2005,hlm 

50-51.  
19

 Ibid, hlm 51-52. 
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beberapa keputusan konkrit yang mengikat, beberpa sebab peraturan perundang-

undangan dapat menimbulkan atau mempengaruhi kepastian hukum karena 

aturan-aturan yang sudah ketinggalan, aturan-aturan yang bertentangan satu sama 

lain atau tumpang tindih, baik kompetensi yang tidak jelas, peraturan 

“Tergantung” tanpa aturan pelaksanaan, sehingga aturan pokok tidak dapat 

dilaksanakan kalaupun dilaksanakan semata-mata atas dasar aturan kebijakan. 

Kedua, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik, dan kegaduhan 

sosial.
20

 

 

2. Konseptual 

 

Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan 

diteliti. 

 

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.
21

 

a. Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) merupakan badan arbitrase 

yang menggunakan hukum Islam atau syari’ah Islam dalam menyelesaikan 

sengketa yang timbul di antara para pihak. 

b. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim.
22

 

c. Putusan adalah pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi 

wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk 

                                                           
20

Ibid, hlm 72 
21

Pasal 1 Angka 1. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999. Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 
22

MB Ali dan T Deli. Kamus Bahasa Indonesia Bandung:Citra Umbara, 1997, hlm 452. 
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umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara 

pihak yang berperkara.
23

 

 

E. Metode Penelitian  

 

1. Pendekatan Masalah 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji 

atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder 

dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif 

di dalam system perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan 

dalam penelitian ini.Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, 

yaitu merupakan penilitian terhadap data sekunder.
24

 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskritif analisis yang merupakan penelitian 

untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada. jenis penelitian dalam 

tesis ini adalah penelitian kepustakaan (library research). 

 

3. Sumber Data 

 

Penelitan ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder, data sekunder yang diteliti adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
23

Chatib Rasyid dan Syaifuddin. Hukum Acara Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama. 

Yogyakarta:UII Press, 2009, hlm 117. 
24

 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Sigkat, 

Jakarta:Rajawali, 1985, hlm 15.  
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a. Bahan hukum primer dalam penelitian tesis ini diperoleh dari sumber Undang-

Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-

Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Syari’ah 

Nasional, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Uji Materil Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, SK MUI No kep-

09/MUI/XII/2003 tentang Pengesahan Lembaga Badan Arbitrase Syari’ah 

Nasional.    

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang 

bahan hukum primer yaitu berupa dokumen, risalah perundang-

undangananyang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. 

c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia 

Indonesia, kamus hukum, berbagai majalah maupun jurnal hukum. 

 

4. Pengumpulan Data 

 

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka 

pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah 

secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang 

berkaitan. Data sekunder baik menyangkut bahan hukum primer, sekunder, 
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ataupun tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip 

pemutakhiran dan relevansi. Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-

asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, dokterin-dokterin hukum serta isi 

kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu: 

a. bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia; 

b. bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal. 

 

Mengingat penelitian ini memuasatkan perhatian pada data sekunder, maka 

pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi 

dokumen. 

 

5. Analisis Data 

 

Data di analisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan 

mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perndang-

undangan normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan 

yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data 

bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Ekonomi Syari’ah 

 

1. Prinsip Ekonomi Syari’ah 

 

Menurut Yusuf Qardhawi, ilmu ekonomi Islam memeliki tiga perinsip yaitu 

tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Dua perinsip yang pertama tidak dikenal dalam 

ilmu ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun, dalam praktiknya justru 

yang membuat ekonomi konvensional semakin mendapat banyak keritikan dan 

ditinggalkan orang. Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar seabagai ekonomi 

insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran 

manusia, keimanan mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam, karena 

secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk 

keperibadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan prefrensi manusia, sikap-sikap 

terhadap manusia, sumberdaya dan lingkungan. Saringan moral bertujuan untuk 

menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial 

dengan mengubah prefrensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan 

menghilangkan atau meminimalisir penggunaan sumber daya untuk tujuan yang 

akan menanggalkan visi sosial tersebut, yang akan meningkatkan keserasian 

antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.
25
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Yusuf Qardhawi,  Retorika Islam Khalifa, Jakarta: Al-Kautsar Grub, 2004, hlm 8. 
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Sistem ekonomi dalam Islam ditegakan di atas tiga tiang utama, yakni konsep 

kepemilikan (Al-mailkiyah), pemanfaatan kepemilikan (al-thasharruf fi al-

milikiyah) dan distribusi kekayaan diantara manusia (tauzi’u tsarwah bayna al-

naas) kepemilikan ini dibagi tiga, yakni: 

1) Kepemilikan individu (milikiyatu al-fardiya) yaitu kepemilikan atas izin syar’i 

pada seseorang untuk memanfaatkan harta itu karena sebab-sebab kepemilikan 

harta yang diakui syara’ yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan 

dzat maupun keuangan (utility) suatu barang serta memperoleh kompensesi 

baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, 

ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang 

tersebut. 

2) Kepemilikan umum (milikiyatul al-‘amah) adalah harta yang mutlak 

diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan milik umum ini 

hanya dilakukan oleh negara untuk seluruh rakyat,dengan diberikan secara 

Cuma-Cuma atau dengan haraga murah hanya mengambil sedikit upah 

perhidmat.  

3) Kepemilikan negara (milikiyatul al-daulah) harta yang pemanfaatannya berada 

ditangan seorang pemimpin sebagai kepala negara, harta milik negara ini 

dipergunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara.
26

 

 

2. Dasar-dasar Hukum Ekonomi Syari’ah 

 

Maksud penciptaan memang tidak lain untuk beribadah kepada sang Pencipta, 

sebagai mana juga diperintahkan untuk memakmurkan bumiNya dengan adil. 
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 Muhammad Ismail Yusanto, dan  Muhammad Karabet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis 

Islami, Bandung: Gema Insani, 1998, hlm 25 
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Maka dari itu Allah telah menyiapkan bumi ini agar bisa dimanfaatkan dan 

menjadikan manusia sebagai pemimpin di atas bumi itu agar dapat memanfaatkan 

segala yang ada. Dari prinsip penciptaan dan konsep kepemimpinan manusia di 

atas bumi setidaknya bisa ditarik benang merah untuk membangun prinsip 

ekonomi dalam Islam, yaitu: kepemimpinan ganda (kepemilikan individual dan 

kepemimpinan umum), kebebasan berekonomi, serta mengayomi kepentingan 

umum. 

 

Sumber hukum Islam merupakan salah satu perangkat penting dalam peroses 

penegakan hukum dan keadilan. Dalam dunia hukum, istilah tersebut dikenal 

dengan nama hukum formal. Secara praktis, hukum formal mengatur bagaimana 

proses beracara di pengadilan, sedangkan sumber hukum materiil merupakan 

sumber hukum yang menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan perkara di 

pengadilan yang sumbernya diambil dari kitab suci Al-Quraan, Al-Hadist, dan 

Peraturan Perundang-Undangan, dan lain-lain. 

a. Sumber Hukum Formal. 

Sumber hukum formal yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili 

sengketa ekonomi syari’ah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan 

pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

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

 

Sementara itu, hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum 

adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura, serta 

Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg), untuk luar Jawa dan 
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Madura. Kedua aturan tersebut diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, 

kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. Selain dua peraturan tersebut, diberlakukan 

juga Bugerlijke Wetbook Voor Indonesia (BW) atau yang disebut dengan Kitab 

Undang-Undang hukum perdata, Khususnya buku ke-4, pembuktian yang 

temuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1963.  

 

b. Sumber Hukum Materil 

1) Nash Al-Quran 

Syaukani Alfanjani menyebutkan, secara eksplist terdapat 21 ayat yang membahas 

tentang ekonomi berdasarkan prinsip syari’ah yang dapat dipergunakan dalam 

menyeleaikan berbagai permasalahan ekonomi dan keuangan yaitu, Al-Baqarah 

ayat 188, 275, dan 279, An-Nisa ayat 5 dan 32, Hud ayat 61 dan 116, Al-Isra ayat 

27, An-Nur ayat 33, Al-Jatsiah ayat 13, Ad-dzariyah ayat 19, Al-Najm ayat 31, 

Al-Hadid ayat 37, Al-Hasyr ayat 7, Al-jumuah ayat 10, Al-Maarif ayat 24 dan 25, 

Al-Maun ayat 1, 2, dan  3.
27

 

 

Selain ayat tersebut, masih banyak terdapat ayat-ayat Al-Quran yang membahas 

tentang masalah ekonomi dan keuangan baik secara mikro maupun Makro, 

terutama tentang Prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan, serta berupaya 

selalu siap untuk memenuhi transaksi ekonomi yang dilakukannya selama tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah. 
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Muhammad Syaukani Al Fanjani, Al Wajiz fi al Istishad al Islami, Terjemahan Muzakir A.S 

Dengan Judul, Ekonomi Islam Masa Kini, Bandung: Husaini, 1989, hlm 89 
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2) Nash Al-Hadist. 

Berdasarkan kajian kitab-kitab hadist yang disusun oleh para ulama ahli hadist, 

Rosulullah Saw. Meberikan contoh langsung dalam kegiatan ekonomi dan 

keuangan syari’ah. Oleh karena itu, menggunakan Al-Hadist sebagai sumber 

hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sangat dianjurkan oleh 

pihak-pihak yang berwenang. Hadist Rosulullah Saw yang dapat dijadikan 

rujukan adalah sebagai Berikut: 

a) Sahih Buchari AL-Buyu’ terdapat 82 Hadist, Ijarah terdapat 24 Hadist, As-

Salam terdapat 10 Hadist, AL-Khawalah terdapat 19 Hadist, Al-Wakalah 

terdapat 17 Hadit, Al-Muzara’ah terdapat 28 Hadist dan Al-Musaqad terdapat 

29 Hadist.  

b) Sahih muslim terdapat 155 Hadist dalam Al-Buyu’.  

c) Sahih Ibnu Hibn tentang AL-Buyu’ terdapat 141 Hadist, tentang Al-Ijarah 

terdapat 38 Hadist. 

d) Sahih Ibn Khuzaimah terdapat 300 AL-Hadist tentang berbagai hal yang 

menyakut ekonomi dantransaki keuangan. 

e) Sunah Abu Daud terdapat 290 Hadist dalam Kitab Al-Buyu’. 

 

Dalam bentuk angka yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut bukan lah hal 

yang berdiri sendiri sebab banyak nash Al-Hadist yang bunyi dan sanadnya sama. 

Hal ini akan sangat membantu dalam menjadikan Al-Hadist sebagai sumber 

Hukum ekonomi syari’ah. 
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3) Peraturan Perundang-Undangan. 

Beberapa aturan hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan 

yang mempunyai titik singgung terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama untuk dijadikan pedoman memutuskan perkara ekonomi 

syari’ah, Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah yang berhubungan 

dengan Bank Indonesia, antara lain: 

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

c) Peraturan BI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah. 

d) Peraturan BI Nomor 6/9/PBI/DPM/2004 tentang Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS).  

e) Peraturan BI Nomor 3/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif Bagi Bank Syari’ah. 

f) Surat Edaran BI Nomor 6/9/DPM/2004 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas 

Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syari’ah. 

g) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank 

Umum Berdasarkan Prinsip Syari’ah. 

h) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/36/Kep/Dir Tetang Bank Perkreditan 

Rakyat Berdasarkan Prisip Syari’ah. 

i) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 21/53/Kep/Dir/1988/27 Oktober  1988 

tentang Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). 
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j) Surat Keputusan Direki BI Nomor 21/48/Kep/Dir/1988 dan Surat Edaran BI 

Nomor 21/27/UPG/27 Oktober 1988 tentang Sertifikat Deposito. 

k) Surat Edaran BI Nomor 28/32/UPG/04 Juli 1995 jo. Surat Keputusan Direki BI 

Nomor 28/32/Kep/Dir/04 Juli 1995 tentang Bilyet Giro. 

l) Surat Keputusan Direki BI Nomor 31/67/Kep/Dir/23 Juli 1998 tentang 

Sertifikat BI. 

m) Surat Edaran BI Nomor 28/49/UPG/19 Agustus 1995 tentang Persyaratan 

Penerbitan Dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commersial Paper). 

n) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/5/UKU/28 Febuari 1991 tentang 

Pemberian Garansi Bank. 

 

4) Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN). 

Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dibentuk pada Tahun 1999 dan berada dibawah 

naungan MUI. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa 

tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syari’ah. Sampai saat ini, telah mengeluarkan 61 fatwa 

tentang kegiatan ekonomi syari’ah. 

 

5) Akad Perjanjian (Kontrak). 

Sumber hukum utama mengadili perkara sengketa ekonomi syaria’ah adalah 

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

hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian sudah memenuhi syarat dan 

rukun sahnya suatu perjanjian. Apakah suatu akad perjanjian sudah memenuhi 

azas kebebasan berkontrak, persamaan dan kesetaraan, keadilan, kebenaran dan 

kejujuran, serta tertulis. Hakim juga harus meneliti, apakah akad perjanjian tidak 
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melanggar hal-hal yang dilarang oleh syari’at Islam, seperti mengandung unsur 

riba dengan segala bentuknya, terdapat tidaknya unsur tipu daya, unsur maisir 

atau spekulatif, dan unsur dhulm atau ketidak adilan. Jika unsur ini terdapat dalam 

akad perjanjian maka hakim dapat menyimpang dari isi akad yang diperjanjikan. 

 

Berdasarkan Pasal 1244, 1245, dan 1246 KUHPerdata, apabila salah satu pihak 

melakukan ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum, maka 

pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang berupa pemulihan prestasi, 

ganti rugi biaya, dan bunga, akan tetapi ketentuan ini tentu saja tidak bisa 

diterapkan seluruhnya dalam keperdataan Islam karena akad perjanjian Islam 

tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh 

karena itu konsep ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan syari’at Islam. Jika 

salah satu pihak tidak melakukan prestasi dan dilakukan bukan karena terpaksa 

(over mach), maka ia dipandang wanprestasi yang dapat merugikan pihak lain. 

Penetapan wanprestasi bisa berbentuk putusan hakim, atas dasar kesepakatan 

bersama atau berdasarkan aturan hukum Islam yang berlaku. 

 

6) Fikih dan Usul Fikih. 

Fikih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syari’ah. Sebagian besar kitab-kitab fikih dapat dijadikan acuan 

dalam menyelesaikan masalah ekonomi syari’ah selain kitab-kitab fikih yang 

dianjurkan Menteri Agama berdasarkan Surat Edaran Nomor B/1/735/18 Febuari 

1958 agar memedomani 13 kitab fikih dalam memutus perkara di lingkungan 

peradilan agama, perlu juga berbagai kitab fikih lain sebagai bahan perbandingan 

dan pedoman, seperti Bidayatul Mujtahid Yang ditulis oleh Ibnu Rusy, DR, Shalih 
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bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, Al Fiqih Al Islam I Wa Adillatuhu yang ditulis 

oleh DR. Wahbah Zuhaili, Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. 

 

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa qawaid fiqiyah adalah kaidah 

atau dasar fikih yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum syariat 

menyeluruh dari berbagai bab dalam masalah-masalah yang masuk di bawah 

cakupannya. DSN menetapkan berbagai fatwa tentang ekonomi syari’ah sebagai 

mana terdapat dalam buku himpunan fatwa DSN.  

 

3. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Menurut Peraturan 

Perundang-Undangan di Indonesia. 

 

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran sangat penting 

bagi pembangunan nasional. Maka diperlukan partisispasi dan kontribusi semua 

elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna 

mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan 

perekonomian nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang 

sehat. Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat 

dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi 

berdasarkan nilai Islam (syari’ah) dengan mengangkat prinsip-prinsip kedalam 

sistem hukum nasional. Prinsip syari’ah berlandaskan pada nila-nilai keadilan, 

kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil alamin) nilai-nilai 

tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip 

syari’ah yang disebut perbankan syari’ah.
28
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Adapun prinsip-prinsip dalam bisnis ekonomi syariah antara lain: 

a. Pelarangan riba; 

b. Pencegahan Gharar dalam perjanjian;
29

 

c. Pelarangan usaha untung-untungan atau gambling; 

d. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang; 

 

Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga kuangan yang usaha 

pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dengan cara pembayaran serta 

peredaran yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat 

Islam.
30

 Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bak Islam adalah bank syariah, 

secara akademik, istilah Islam dengan Syariah memang mempunyai pengertian 

yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan Bank 

syariah mempunyai pengertian yang sama. Penyelesaian sengketa menurut hukum 

Islam tidak jauh berbeda dari hukum nasional yaitu perdamaian (sulh/islah), 

arbitrase (tahkim), dan pengadilan kekuasaan kehakiman (ulayat Al-Qadla)  

a. Perdamaian (sulh/islah) 

Secara bahasa sulh berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah sulh 

berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara 

dua pihak yang bersengketa secara damai.
31

 Sulh juga mempunyai bentuk lain 

yaitu Al Islah yang memiliki arti memperbaiki, mendamaikan dan 

menghilangkan sengketa atau kerusakan. Islah merupakan kewajiban umat 
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 Gharar artinya keraguantipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain suatu 

akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada 

objek akad, besar kecil jumlah maupunmenyerahkan objek akad tersebut 
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Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan Islah ini lebih terfokus 

pada hubungan antara sesama umat manusiadalam rangka pemenuhan 

kewajiban kepada Allah Subhana Wata’ala.
32

 Islah secara harfiah berarti 

memutus pertengkaran atau perselisihan dalam pengertian syari’ah, Islah 

berarti suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan 

(perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.
33

  

 

Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak yang sebelumnya diantara mereka 

ada suatu persengketaan, dan kemudian para pihak sepakat untuk saling 

melepaskan semua atau sebagian dari tuntutannya, hal ini dimaksudkan agar 

persengketaan di antara mereka (pihak yang bersengketa) dapat berakhir. 

Perdamaian dalam syariah Islam Sangat dianjurkan, sebab dengan adannya 

perdamaian di antara para pihak yang bersengketa maka akan terhindarlah 

kehancuran silaturahmi di antara para pihak, dan sekaligus perumusan di 

anatara para pihak dapat diakhiri. 

 

Pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam disebut mushalih, 

objek yang diperselisih kan  disebut mushalih ‘anhu, dan perbuatan yang 

dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri 

pertengkaran dinamakan mushalih ‘alaihi.
34

  

 

Perjanjian perdamaian (sulh) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak 

yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek di beberapa negara Islam, 

terutama dalam hal perbankan syari’ah disebut dengan tafawud dan taufiq 
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(perundingan dan penyesuaian). Kedua hal terakhir ini biasannya dipakai 

dalam mengatasi persengketaan antara intern baik, khususnya bank dan 

lembaga-lembaga keuangan pemerintah. 

 

Dasar hukum ketentuan perdamaian yaitu:  

1). Al Qur’an dalam surat AL-hujarat ayat (9), yang artinya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah bersaudara karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah 

supaya kamu mendapat rahmat.”
35

 

2). Hadist Umar r.a Pernah mengungkapkan:  

“Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan 

perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara 

mereka (pihak yang bersengketa).”
36

 

3). Ijma, yaitu para ahli hukum bersepakat bahwa penyelesaian pertikaian di 

antara para pihak yang bersengketa telah diisyaratkan dalam ajaran Islam.
37

 

 

b. Arbitrase. 

 

Dalam Islam arbitrase dikenal dengan istilah Al-Tahkim, yang merupakan 

bagian dari Al-Qodla (peradilan).
38

 Takhim sendiri berasal dari kata hakkama. 

Secara umum, tahkim memeliki pengertian yang sama dengan arbitrase, yakni 

pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang 

berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, 
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orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam. Jalan damai adalah cara 

yang paling utama untuk menyelesaikan sengketa, namun apabila jalan damai 

telah ditempuh dan tidak berhasil untuk menemukan jalan keluarnya atau 

masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya maka mereka bisa 

meminta pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka 

(hakam).. 

 

Menurut ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Ibnu Hambal 

dan Imam Malik keputusan hakam itu langsung mengikat tanpa lebih dahulu 

meminta persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan pengikut syafii 

berpendapat bahwa keputusan hakm sama halnya dengan fatwa yang tidak 

mengikat kecuali jika ada ketegasan persetujuan dari kedua belah pihak yang 

bersengketa.
39

 Pelaksanaan putusan hakam adalah suka sama suka antara dua 

orang yang bersengketa, hakam tidak mempunyai kekuatan yang memaksa 

masing-masing pihak yang ternyata dikemudian hari tidak bersedia 

melaksanakan keputusan itu bilamana salah satu pihak tidak bersedia menepati 

putusan hakim itu, maka untuk eksekusinya diserahkan kepada Pengadilan 

Negeri untuk membantu melaksanakan putusan itu. Tetapi hakim tidak berhak 

membatalkan putusan itu selama putusan itu sejalan dengan hukum yang 

berlaku atau dipakai padan badan arbitrase yang memutuskan.  

 

c. Peradilan (Al Qadha) 

 

Al Qadha secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut fikih 

berarti menetapkan hukum syara’ pada suatu pristiwa atau sengketa untuk 
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menyelesaikan 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 (hukum pidana). 

Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan 

semacam ini dikenal dengan qadhi (hakim), kekuasaan qadhi tidak dapat 

dibatasi persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari qadhi ini mengikat 

kedua belah pihak. 

 

Pada dasarnya kegiatan usaha bank konvensional berbeda dengan kegiatan 

usaha bank syari’ah dimana perbedaan tersebut dapat terlihat dari prinsip-

prinsip dasar yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha perbankan. 

Adapun perbedaan kegiatan usaha bank konvensional dengan bank syari’ah. 

Antara lain:  

a. Bank syari’ah dalam melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan 

menganut prinsip bagi hasil sedangkan bank konvensional menganut prinsip 

bunga uang. 

b. Prinsip perjanjian yang dianut oleh bank syariah adalah prinsip jual beli, 

sedangkan bank konvensional menganut prinsip pinjam meminjam. 

c. Bentuk hubungan bank syari’ah dengan nasabah merupakan hubungan 

kemitraan, sedangkan bank konvensional berbentuk hubungan debitur 

dengan kreditur. 

d. Dalam prakteknya bank syari’ah hanya investasi yang halal saja, sedangkan 

bank konvensional melakukan apa saja (tidak bertentangan dengan yang 
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telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan) dalam kegiatan 

usahanya. 

e. Pada bank syari’ah dilarang gharar dan maysir, sedangkan pada bank 

konvensional terkadang speculatif forex dealing. 
40

 

f. Bank syari’ah menciptakan keserasian terhadap para pihak, sedangkan bank 

konvensional berkontribusi dalam kesenjangan sektor riil dan moneter. 

g. Bank syari’ah tidak selalu memberikan dana tetapi dalam bentuk sesuatu 

yang dibutuhkan, sedangkan bank konvensional memberikan peluang untuk 

penyalah gunaan dan pinjaman. 

h. Bank syari’ah melakukan kegiatan dengan prinsip bagi hasil sedangkan 

bank konvensional rentan terhadap negative spread.
41

 

 

Keberadaan bank syari’ah hanya menjadi salah satu bagian dari program 

pengembangan bank konvensional, karena pengembangan perbankan syari’ah 

sendiri pada awalnya ditujukan dalam rangka pemenuhan pelayanan bagi 

masyarakat yang belum memperoleh pelayanan jasa perbankan karena sistem 

perbankan konvensional dipandang tidak sesuai dengan prinsip syari’ah yang 

diyakini umat Islam. Pengembangan perbankan syari’ah juga dimaksudkan 

sebagai perbankan alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu. 

Unsur moralitas menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan usahanya. Kontrak 

pembiayaan yang lebih menekankan sistem bagi hasil mendorong terciptanya pola 
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hubungan kemitraan (mutual investor relationship), memperhatikan prinsip-

prinsip kehati-hatian dan memperkecil resiko kegagalan usaha. 

 

Selain penyempurnaan terhadap sisi kelembagaan, diperlukan juga 

memperhatikan sisi hukum sebagai landasan penyelenggaraanya hal ini untuk 

mengantisipasi munculnya berbagai macam permasalahan dalam oprasionalnya. 

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dapat diselesaikan melalui cara 

musyawarah. Namun, apabila cara musyawarah tidak berhasil, maka penyelesaian 

dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni penyelesaian secara litigasi di Pengadilan 

Agama, dan non litigasi di lembaga arbitrase syari’ah nasional. 

 

B. Tinjauan Umum Arbitrase Syari’ah Nasional. 

1. Sejarah Arbitrase Syari’ah di Indonesia. 

 

Menurut R. Tresna Perkembangan badan arbitrase syari’ah di indonesia dalam 

bukunya peradilan di Indonesia abad ke abad, menceritakan bahwa ketika daerah 

priangan berada dibawah kekuasaan mataram pada masa kejayaan Sultan Agung 

dan Amangkurat I, di wilayah periangan telah berkembang tiga macam bentuk 

badan peradilan, yaitu: 

a. Peradilan Agama yang memiliki kompetensi perkara perdata yang dapat 

dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati, perkara perkawinan dan waris. 

b. Pengadilan Drigma mengadili perkara sepanjang tidak termasuk perkara-

perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati. 

c. Pengadilan cilaga yaitu pengadilan-wasit yang khusus untuk menyelesaikan 

sengketa di antara orang-orang yang berniaga, perkara-perkara tersebut, diurus 
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dan diselesaikan oleh suatu badan yang terdiri dari beberapa utusan kaum 

berniaga.
42

 

 

Peradilan cilaga inilah yang serupa dengan sistem arbitrase dalam hukum perdata 

umum atau sistem hakam dalam hukum Islam. Untuk selanjutnya, sistem arbitrase 

lebih banyak digunakan oleh kalangan orang-orang Eropa atau kalangan pedagang 

Internasional. Sementara itu untuk sistem hakam atau arbitrase syari’ah belum 

banyak dikenal oleh masyarakat Islam. Namun dalam peraktek kehidupan 

masyarakat, sesungguhnya sistem bertahkim kepada seorang yang ahli
43

 untuk 

meminta diselesaikan atau diputuskan perkara diantara mereka sudah lama 

dikenal di lingkungan masyarakat adat. Hanya saja belum mengenal dengan 

istilah arbitrase (Hakam).
44

 

 

Tata cara penyelesaiannya seringkali diawali dengan nasehat-nasehat keagamaan, 

tentang arti pentingnya persaudaraan sedemikian rupa, sehingga perselisihan 

dapat diselesaikan secara damai dan orang yang bersengketa bermaaf-maafan, 

hilang segala karat dihati dan kembali hidup seperti biasa. Apabila salah satu 

pihak yang dirugikan, pihak lainnya secara rela mengembalikan hak saudaranya 

itu, atau sebaliknya pihak yang merasa dirugikan secara suka rela demi 

kepentingan perdamaian menggugurkan haknya dan bisa jadi disatu kali kedua 

belah pihak sama-sama mengalah yakni saling mengalah demi perdamaian.
45
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Tahun 1992 pada Rekernas Majelis Ulama Indonesia ide untuk melahirkan badan 

arbitrase syari’ah nasional muncul pada waktu itu Hartono Mardjono memaparkan 

makalahnya tentang arbitrase berdasarkan syari’at Islam, yang kemudian 

mendapatkan sambutan dari kalangan peserta dan kemudian direkomendasikan 

untuk ditindak lanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudain pada 

tanggal 22 April 1992, Dewan Pimpinan MUI mengundang para pakar atau 

praktisi hukum dan cendikiawan muslim termasuk dari kalangan perguruan tinggi 

Islam guna bertukar pikiran tentang perlu tidaknya dibentuk arbitrase Islam. Pada 

tanggal 2 Mei 1992 dalam rapat selanjutnya MUI kembali mengundang 

perwakilan dari Bank Muamalat Indonesia dalam rangka membentuk tim kecil 

guna mempersiapkan bahan-bahan kajian untuk kemungkinan membentuk badan 

arbitrase Islam. Demikian juga dalam Rakernas MUI tanggal 24-27 November 

1992, juga diputuskan bahwa sehubungan dengan rencana pendirian Lembaga 

Arbitrase Muamalat agar MUI segera merealisasikannya. 53 Majelis Ulama 

Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: Kep. 392/MUI/V/1992 tertanggal 4 

Mei 1992, telah membentuk kelompok kerja pembentukan Badan Arbitrase 

Hukum Islam.
46

 

 

Pada tanggal 5 Jumadil Awal 1414 H/21 Oktober 1993, dilakukan 

penandatanganan Akte Pendirian Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia 

oleh KH. Hasan Basri dan HS. Prodjokusumo (Ketua MUI) dan H. Zainulbahar 

Noor, SE (Dirut Bank Muamalat Indonesia). Badan Arbitrase Muamalat Indonesia 

yang didirikan oleh MUI ini adalah berbentuk yayasan. Badan Arbitrase 

Muamalat (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan 
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akta notaris Yudo Paripurno, S.H., Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. BAMUI 

diketuai oleh H. Hartono Mardjono, S.H., sampai beliau wafat tahun 2003.  

 

Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2003, Majelis Ulama Indonesia dengan 

Surat Keputusannya Nomor: Kep 09/MUI/XII/2003, menetapkan: 

a. Mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi 

Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas); 

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

berada dibawah MUI dan merupakan prangkat organisasi MUI; 

c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hakam, Basyarnas 

bersifat otonom dan Independent; 

d. Mengangkat pengurus Basyarnas. 

 

Basyarnas sebagai lembaga hakam satu-satunya dan merupakan perangkat 

organisasi MUI, berdomisili di Ibu Kota Republik Indonesia yakni di Jakarta. 

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat dibentuk cabang perwakilan 

ditempat lain seperti Provinsi jika dipandang perlu dilakukan. 

 

2. Basyarnas Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa 

 

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan 

umum yang didasrkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 

para pihak yang bersengketa. Syari’ah adalah norma hukum dasar yang 

diwahyukan Allah, yang wajib diikuti oleh orang yang beragama Islam baik 

berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan antar sesama manusia 
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dan benda dalam masyarakat. Basyarnas adalah suatu lembaga arbitrase yang 

berperinsip syari’ah.  

 

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman, menyebutkan bahwa di samping peradilan negara, tidak 

diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan 

peradilan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian 

atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, dalam ketentuan ini kekuasaan 

kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan yang sudah ditentukan oleh 

undang-undang. Namun dalam penjelasannya memperbolehkan adanya 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 

 

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, lembaga arbitrase semakin diakui eksistensinya sebagai lembaga 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 

tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: 

1. arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oeh para pihak. 

2. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

3. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, 

putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas 

permohonan salah satu pihak. 

 

Basyarnas sesuai dengan pedoman MUI ialah lembaga hakam yang bebas, 

otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak 
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manapun. Basyarnas adalah perangkat organisasi MUI yang belum memiliki 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus terkait dengan tata cara 

pelaksanaannya, sehingga dalam menyelesaikan sengketa masih berdasarkan pada 

ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

 

Basyarnas memiliki keunggulan-keunggulan, di antarannya: 

a. Memberikan kepercayaan kepada para pihak karena penyelesaiannya secara 

terhormat dan bertanggung jawab; 

b. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena ditangani oleh 

orang-orang yang akhli di bidangnya; 

c. Proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang 

berbeli-belit serta dengan biaya yang murah; 

d. Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaanya secara sukarela kepada 

orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela 

akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensinya atas kesepakatan 

mereka mengangkat arbiter, karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji 

dan setiap janji itu harus ditepati; 

e. Di dalam peroses arbitrase pada hakekatnya mengandung unsur perdamaian 

dan musyawarah sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan 

keinginan nurani setiap orang; 

f. Khusus untuk kepentingan muamalat Islam dan transaksi melalui bank 

muamalat Indonesia maupun bank pengkreditan rakyat Islam, Basyarnas akan 

memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian 
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perkara, karena di dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya 

penyelesaian melalui Basyarnas. 

 

Disamping keunggulan-keunggulannya terdapat pula beberpa kelemahan, antara 

lain: 

a. Perkembangan Basyarnas yang belum maksimal untuk mengimbangi pesatnya 

perkembangan lembaga keuangan syari’ah di Indonesia dalam hal manajemen 

dan sumber daya manusia yang ada. Apabila di bandingkan dengan Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal 

Indonesia (BAPMI) yang relatif baru berdiri, maka Basyarnas masih harus 

berbenah diri. Untuk menjadi lembaga yang dipercaya masyarakyat;  

b. Sosialisasi keberadaan lembaga yang masih terbatas, terkait penyebarluasan 

informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase syari’ah; 

c. Keterbatasan jaringan kantor Basyarnas di daerah hal ini juga menjadi 

kelemahan karena badan pengembangan jaringan kantor Basyarnas diperlukan 

dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarkat. 

 

3. Dasar Hukum Basyarnas 

 

Dalam hukum positif yang menjadi landasan hukum Basyarnas, berdasarkan pada 

perundang-undangan yang berkaitang dengan kedudukan Basyarnas. Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alteratif Penyelesaian 

Sengketa.  

a. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

b. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 
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Dalam undang-undang tersebut keberadaan Basyarnas dianggap sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan (non ligitasi) yang didasarkan 

pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 

bersengketa ketika melakukan akad perjanjian. Selain Perundang-Undangan 

tersebut Basyarnas juga berdasarkan pada: 

a. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (SK MUI), SK Dewan Pimpinan 

MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan 

Arbitrase Syari’ah Nasional. Basyarnas adalah lembaga hakam (arbitrase 

syari’ah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan 

memutuskan sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, 

keuangan, indutri, jasa dan lain-lain. 

b. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Semua 

fatwa Dewan Syari’ah 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 Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. 

 

4. Kompetensi Badan Arbitrase Syari’ah Nasional dalam Memeriksa, 

Mengadili, dan memutus Sengketa Ekonomi Syari’ah 

 

 

Lembaga arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Undang-Undang 

tesebut dinyatakan bahwa negara memberi kebebasan kepada para pihak untuk 
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menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar lembaga peradilan, baik 

melalui konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. 

 

Keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai lembaga 

arbitrase Islam tidak bisa di lepaskan dengan adanya bank muamalat Indonesia 

dan bank Perkreditan rakyat syari’ah dan asuransi tafakul sebagai lembaga 

keuangan yang berdasarkan prinsip syari’ah. Perkembangan bank berdasarkan 

prinsip syari’ah, secara yuridis formal telah mendapatkan legitimasi yang kuat. 

Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank konvensional di 

Indonesia diizinkan untuk membuka Islamic window untuk menawarkan di dalam 

usaha perbankannya, baik dengan sistem konvensional, maupun dengan sistem 

syari’ah.
47

 

 

Basyarnas yang dulu bernama BAMUI dimaksudkan sebagai upaya untuk 

mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa dalam bidang muamalat di 

kalangan umat Islam yang di akibatkan oleh semakin berkembangnya tingkat 

kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping itu mempunyai arti penting bagi 

umat Islam karena telah beribadah atau menjalankan perintah dari Allah SWT 

dengan mengamalkan dan menegakan syari’at Islam khususnya dalam bidang 

muamalat.
48

 

 

Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, ketentuan yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan 
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arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen op de 

Rehtvordering Staatsblad 1927:227, dan Pasal 377 Het Herzien Indonesisch 

Reglement, Staatsblad 1941:44, dan untuk daerah luar jawa dan madura Pasal 705 

Rechtsreglement Buitengewestwn Staatsblad 1927:227. Setelah diberlakuan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 81 secara tegas mencabut ketiga macam 

ketentuan tersebut terhitung sejak tanggal diundangkannya maka berarti segala 

ketentuan yang berhubungan dengan arbitrase, termasuk arbitrase asing tunduk 

pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, meskipun secara Lex spesialis ketentuan yang 

berhubungan dengan pelaksaan arbitrase asing telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1968 yang merupakan pengesahan persetujuan atas konvensi 

tentang penyelesaian perselisihan antar negara dan warga negara asing mengenai 

penanaman modal. 

 

Pada dasarnya lembaga peradilan mempunyai kewenangan (Competentie) yang 

terdiri dari kewenangan mutlak (absolute Competentie) dan kewenangan relatif 

(relative Competentie) kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian 

kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan 

menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (attribute van rechtsmacht). 

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mngadili antara peradilan 

yang serupa (distributie van rechtsmacht) kewenangan relatif ini berkaitan dengan 

wilayah hukum suatu pengadilan. 
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Kewenangan absolut Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, adapun pembatasan dari 

kewenangan agama di bidang ekonomi syari’ah apabila terdapat klausul arbitrase 

didalam suatu perjanjian. Hak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase 

tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke 

Pengadilan Negeri, badan-badan peradilan pun tidak berwenang untuk mengadili 

perkar-perkara yang timbul dari suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat 

klausul arbitrase.  

 

Dengan adanya kalausul arbitrase, maka kewenangan untuk menyeleaikan 

sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut menjadi jatuh kedalam kompetensi 

absolut arbitrase. Sehingga kalaupun para pihak tetap mengajukan penyelesaian 

sengketa tersebut ke lembaga peradilan negara, pengadilan yang bersangkutan 

wajib menolaknya dengan menyatakan tidak berwenang mengadilinya. Pasal 11 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa menyatakan, bahwa pengadilan wajib  menolak dan tidak 

ikut campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui 

arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang ini. 

 

Dari segi tata hukum Indonesia, Basyarnas sebaga lembaga arbitrase Islam 

mempunyai kedudukan yang kuat karena hukum positif yang berlaku saat ini 

yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, telah mengatur kemungkinan suatu lembaga lain di luar 
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lembaga peradilan umum dapat menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini sebagai di 

atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa para pihak dapat 

menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka 

untuk diselesaikan melalui arbitrase. 

  

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan : 

 

“Perjanjian arbitrase adalah salah satu kesepakatan berupa klausul 

arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para 

pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri 

yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.” 

 

Pencantuman kalausul arbitrase ini mempunyai arti penting berkaitan dengan 

kewenangan Pengadilan Negeri atau pun dalam hal ini peradilan agama tidak lagi 

berwenang untuk mengadili sengketa para pihak. Dengan adanya pejanjian atau 

kalausul arbitrase syaria’ah menjadi dasar hukum bagi Basyarnas sekaligus 

menjadi kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa 

yang telah diserahkan padanya. 

Kewenangan Basyarnas diatur dalam Pasal 1 Perosedur Basyarnas, yakni: 

d. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul 

dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut 

hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasi sepenuhnya oleh pihak 

yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan 

penyelesaian kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas; 

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

suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan  suatu perjanjian. 
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Terkait dengan kompetensi absolut Basyarnas yang didasarkan pada perjanjian 

atau klausul penyelesaian sengketa melalui Basyarnas yang telah disepakati oleh 

para pihak, maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pihak non muslim  

atau lembaga keuangan non-syari’ah untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui 

Basyarnas selama hal tersebut telah diperjanjikan oleh para pihak yang 

bersangkutan. 

 

5.  Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Melalui Badan 

Arbitrase Syari’ah Nasional 

 

Basyarnas sebagai lembaga arbitrase Islam yang berada dibawah Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan merupakan perangkat MUI, mempunyai kewenangan dalam 

upaya penyelesaian sengketa bisnis atau perdagangan Islam sesuai dengan 

peraturan dan prosedur Basyarnas. Bahkan untuk mendukung hal tersebut dalam 

setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN) mengenai 

kegiatan ekonomi syari’ah, senantiasa mencantumkan ketentuan penyelesaian 

sengketa melalui Basyarnas, secara prinsip, dimasudkannya ketentuan Basyarnas 

dalam fatwa merupakan suatu pemikiran yang baik. Pelaku usaha syari’ah akan 

memperoleh perlindungan hukum dari para arbiter yang sangat memahami 

tentang ekonomi syari’ah.  

 

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah ditentukan mengenai sengketa yang dapat 

diselesaikan melalui arbitrase dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui 

arbitrase, hal itu meliputi: 
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a. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang 

perdagangan dan menangani hak yang menurut hukum dan peraturan 

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. 

b. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang 

menurut Undang-Undang tidak dapat diadakan perdamaian. 

 

Dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 diatas diketahui bahwa sengketa yang 

dapat diselesaikan melalui arbitrase yakni meliputi sengketa di bidang 

perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-

undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, sedangkan yang 

tidak dapat diselesaikan di lembaga arbitrase adalah sengketa yang tidak dapat 

diadakan perdamaian. 

 

Berikut ini adalah penyelesaian sengketa melalui Basyarnas: 

a. Lembaga tahkim adalah penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui 

Basyarnas. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah 

wajib mengajukan permohonan, prosesarbitrase dimulai setelah didaftarkannya 

surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh sekertaris Register 

Basyarnas. Dalam surat permohonan harus memuat nama lengkap dan tempat 

tinggal atau tepat kedudukan kedua belah pihak, suatu uraian singkat tentang 

salinan naskah perjanjian arbitrasenya, dan surat-surat kuasa khusus jika 

diajukan oleh kuasa hukum. 

b. Selanjutnya surat permohonan akan diperiksa oleh Basyarnas untuk 

menentukan apakah Basyarnas berwenang memeriksa dan memutuskan 

sengketa arbitrase yang dimohonkan, perjanjian atau klausul arbitrase dianggap 
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tidak cukup kuat dijadikan dasar kewenangan Basyarnas untuk memeriksa 

sengketa yang diajukan. Basyarnas akan menyatakan permohonan tersebut 

tidak dapat diterima yang dituangkan dalam sebuah penetapan yang 

dikeluarkan oleh Basyarnas sebelum pemeriksaan dimulai atau dapat pula 

dilakukan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis yang ditunjuk dalam hal 

pemeriksaan, sebaliknya, jika perjanjian atau klausul arbitrase dianggap telah 

mencukupi ketua Basyarnas segera menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal 

atau majelis yang akan memeriksa serta memutus sengketa berdasarkan berat 

ringanya sengketa. Arbiter yang ditunjuk tersebut dapat dipilih dari arbiter atau 

menunjuk seorang yang ahli dalam bidangnya. Dengan demikian susunan 

arbiter dapat berbentuk tunggal maupun majelis. 

c. Arbiter yang telah ditunjuk memerintahkan untuk menyampaikan salinan surat 

permohonan kepada termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan 

tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam 

waktu 30 hari terhitung sejak salinan surat permohonan dan panggilan  telah 

diterimanya. Jawaban dari termohon tersebut atas perintah arbiter. Salinan dari 

jawaban tersebut diberikan kepada pemohon dan memerintahkan kepada para 

pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, 

selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 

dikeluarkannya perintah tersebut, dengan pemberitahuan bahwa mereka 

diperbolehkan untuk diwakilkan oleh kuasanya masing-masing dengan surat 

kuasa khusus.  

d. Pemeriksaan persidangan arbitrase dilakukan ditempat kedudukan Basyarnas, 

kecuali terdapat persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan pemeriksaan 
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di tempat lain. Arbiter tunggal atau majelis dapat melakukan persidangan di 

tempat untuk memeriksa saksi, barang, atau benda dokumen yang mempunyai 

hubungan dengan para pihak yang bersengketa. Akan tetapi putusan harus 

diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan Basyarnas. 

e. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, arbiter tunggal 

atau majelis harus memberi perlakuan atau kesempatan yang sama sepenuhnya 

terhadap para pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang 

disengketakannya. Arbiter tunggal atau majelis, baik atas pendapat sendiri 

maupun dari para pihak, dapat melakukan pemeriksaan dengan mendangarkan 

keterangan saksi, termasuk saksi ahli dan pemeriksaan secara lisan di antara 

para pihak, setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak 

kepada arbiter tunggal atau majelis salinannya harus disampaikan kepada pihak 

lawan. Pemeriksaan dibolehkan secara lisan. Tahap pemeriksaan dimulai dari 

jawab-menjawab, pembuktian dan putusan dilakukan berdasarkan kebijakan 

arbiter tunggal atau majelis. 

f. Dalam jawabanya, atau paling lambat pada sidang pertama pemeriksaan, 

termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan (reconventie). Bantahan 

yang di ajukan termohon, pemohon dapat mengajukan jawaban (replik)  

dengan disertakan tambahan tuntutan (additional claim) dengan syarat 

tuntutannya tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pokok 

yang disengketakan serta termasuk dalam yurisdiksi Basyarnas, baik tuntutan 

konvensi, rekonvensi, maupun addional claim, akan diperiksa dan diputus oleh 

arbiter atau majelis terlebih dahulu akan mengusahakan tercapainya 

perdamaian. Apabila usaha tersebut berhasil, arbiter tunggal atau majelis 
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arbiter akan membuatkan akta perdamaian dan mewajibkan kedua belah pihak 

untuk memenuhi dan mentaati perdamaian tersebut masing-masing. Sebaliknya 

apabila usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, arbiter atau majelis akan 

meneruskan pemeriksaan sengketa yang dimohonkan secara tertutup. 

g. Arbiter tunggal atau majelis akan menutup pemeriksaan sengketa arbitrase dan 

menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan yang diambil bila 

menganggap pemeriksaan telah cukup, dengan tidak menutup kemungkinan 

dapat membuka sekali lagi pemeriksaan sebelum putusan dijatuhkan.  

h. Putusan diambil dan diputuskan dalam suatu sidang yang dihadiri kedua belah 

pihak. Bila para pihak telah dipanggil secara patut, tetapi jika para pihak tetap 

tidk hadir, maka putusan akan tetap diucapkan, seluruh proses pemeriksaan 

sampai diucapkannya putusan oleh arbiter tunggal atau majelis akan 

diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 6 bulan, terhitung 

sejak para pihak dipanggil pertama kali untuk menghadiri sidang pertama 

pemeriksaan. 

i. Putusan arbitrase tersebut harus memuat alasan-alasan, kecuali para pihak 

menyetujui putusan tidak perlu membuat alasan. Arbiter tunggal atau majelis 

harus memutus berdasarkan kepatutan dan keahlian sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa dan 

disepakati oleh para pihak. Putusannya bersifat final and binding. Para pihak 

wajib mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.  

 

Meskipun ptusan arbiter bersifat final, namun peraturan prosedur badan arbitrase 

syari’ah nasional memberikan kemungkinan kepada salah satu pihak untuk 

mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan arbitrase tersebut  
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yang disampaikan kepada sekertaris Basyarnas dan tembusan kepada pihak lawan 

sebagai pemberitahuan pengajuan pembatalan putusan paling lambat dalam waktu 

60 hari dari tanggal putusan diterima, dan hal itu berlaku paling lama dalam waktu 

3 tahun sejak putusan dijatuhkan. Permintaan pembatalan putusan hanya dapat 

dilakukan berdasarkan salah satu alasan sebagai berikut: 

a. Penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan. 

b. Putusan melampaui batas kewenangan basyarnas. 

c. Putusan melebihi yang diminta para pihak.  

d. Terdapat penyelewengan diantara salah seorang arbiter. 

e. Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok dan putusan tidak memuat 

alasan-alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan. 

  

C. Tinjauan Umum Peradilan Agama 

 

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 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi landasan sistem peradilan negara di 

Indonesia, yang dibagi dan pisahkan berdasarkan kompetensi atau yurisdiksi.
49

  

 

 

 

 

                                                           
49

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 180-181. 



56 

 

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama 

 

Kewenangan 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, sedangkan kompetensi absolut peradilan agama didasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam konteks ini, Pasal 

49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 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, i. Ekonomi Syari’ah. 

 

Adupun kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan antara lain: 

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;   

a. Perceraian karena talak;  

b. Gugatan perceraian;  
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c. Penyelesaian harta bersama;  

d. Penguasaan anak;  

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

seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya;  

f. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 

isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;   

g. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;   

h. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

i. Pencabutan kekuasaan wali;  

j. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan;   

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

bawah umur 18 tahun;  

l. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali atas harta anak perwalian;   

m. Penetapan asal usul anak;   

n. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan perkawinan campuran;  

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

Tahun 1974 tentang Perkawinan;  

p. 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) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama meliputi: 

a. Penetuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;  
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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. 

b. Organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, dan pendaya gunaan 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 fungsi 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 mewilayahinya: 

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).  
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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 syari’ah (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 

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 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada poin (i) disebutkan bahwa yang 

dimaksud ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha menurut prinsip 

syari’ah meliputi: 

a. Bank syari’ah;  

b. Asuransi syari’ah;  

c. Reasuransi syari’ah;  

d. Reksa dana syari’ah;  

e. Obligasi syari’ah; dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;   

f. Sekuritas syari’ah;  

g. Pembiayaan syari’ah;  
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h. Pegadaian syari’ah;  

i. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah;  

j. Bisnis syari’ah; dan   

k. Lembaga keuangan mikro syari’ah. 

 

Faktor yang membedakan ekonomi syari’ah 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 syari’ah, 

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 syari’ah 

tersebut yang dapat terjadi antara lain para pihak yang bertransaksi mengenai 

gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi; dan pihak ketiga dan para 

pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan hak 

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

lelang. 

 

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) Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama).   

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 
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mengeluarkan penetapan secara rasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan 

dan 1 (satu) Syawal (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama).  

c. Pengadilan tidak boleh menolak perkara (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama). 

 

Dalam memeriksa sengketa ekonomi syari’ah 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.  

 

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.
50

 

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 provinsi.
51

 Terkait 

dengan kompetensi relatif peradilan agama, dasar hukumnya berpedoman pada 

                                                           
50

Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah, 

(Edisi Revisi), Jakarta: Gramata Publishing, 2010, hlm. 118 
51

Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009, hlm. 53. 
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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 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

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

 

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). 

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); 
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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). 
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IV. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulankan sebagai 

berikut: 

 

1. Kewenangan untuk menyelesaikan (mengeksekusi) sengketa ekonomi syari’ah 

melalui jalur litigasi adalah kewenangan absolut peradilan agama, pernyataan 

tersebut berdasarkan pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syari’ah, dan putusan Mahkamah Konstisusi Nomor 

93/PUU-X/2012. Undang-Undang dan putusan MK tersebut telah memberikan 

memberikan kewenangan absolut kepada peradilan agama dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi syari’ah termasuk di dalamnya perbankan syari’ah. 

Sedangkan melalui jalur nonlitigasi sengketa ekonomi syari’ah dapat 

diselesaiakan pada lembaga arbitrase syari’ah seperti Basyarnas. Namun 

penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip syari’ah. 

 

2. Implementasi eksekusi Putusan Basyarnas di Pengadilan Agama, setelah tiga 

puluh hari putusan Basyarnas dibacakan arbiter atau kuasa hukum 
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mendaftarkan permohonan eksekusi putusan Basyarnas secara tertulis kepada 

Ketua Pengadilan Agama. Setelah permohonan esksekusi putusan didaftarkan, 

dan arbiter menyerahkan akta pengangkatan sebagai arbiter kepada Pengadilan 

Agama, lalu Ketua Pengadilan Agama memerintahkan untuk memanggil pihak 

yang dikalahkan untuk diperingatkan agar dapat melaksanakan isi putusan 

selambat-lambatnya delapan hari, apabila dalam waktu delapan hari putusan 

tersebut tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah telah dilakukan pemanggilan 

secara patut tidak juga menghadap, ketua pengadilan akan memerintahkan 

secara tertulis untuk melakukan penyitaan. 

 

 Apabila termohon tidak mau atau tidak dapat melaksanakan putusan walaupun 

pemohon sudah meminta bantuan dengan alat negara. Dalam hal demikian 

pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama agar termohon 

membayar sejumlah uang yang nilainya sama dengan perbuatan yang harus 

(Pasal 225 HIR/ Pasal 259 RBg). Putusan untuk membayar sejumlah uang 

apabila tidak mampu untuk dilaksanakan juga, maka putusan dilaksanakan 

dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan yang sebelumnya 

telah disita. (Pasal 200 HIR, Pasal 214-274 RBg). Penyitaan sesuatu barang 

dilaksanakan oleh jurusita dan apabila diperlukan jurusita bisa meminta 

bantuan alat dari kekuasaan negara. Eksekusi harus dilakukan dengan tuntas, 

apabila eksekusi telah dilaksanakan dan barang yang dieksekusi telah diterima 

oleh pihak pemohon eksekusi dan apabila di kemudian hari barang yang telah 

dieksekusi tersebut diambil kembali oleh pihak yang tereksekusi, maka 

eksekusi tidak dapat dilakukan untuk kedua kalinya. 
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B. Saran 

 

1. Perkembangan ekonomi syari’ah yang pesat di Indonesia tidak lepas dari 

segala kemungkinan terjadinya sengketa dalam kegiatannya, maka peranan 

peradilan agama sebagai lembaga litigasi yang menangani ekonomi syari’ah 

harus diadakan peningkatan kualitas SDM agar mendapatkan kepercayaan dari 

masyarkat yang akan menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syari’ah 

melalui jalur litigasi, serta Badan Arbitrase Syari’ah Nasional sebagai lembaga 

penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di luar pengadilan akan semakin 

meningkat. Terkait hal itu basyarnas harus melakukan terobosan dengan 

masyarakat luas agar mereka mengetahui keberadaan basyarnas baik dari segi 

fungsi, tugas, dan kewenangannya hal ini dapat dilakukan dengan promosi 

melalui media massa, media cetak ataupun seminar-seminar. 

 

2. Untuk menjamin kepastian hukum, perlu adanya harmonisasi ketentuan 

Perundang-Undangan oleh, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, dan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Harmonisasi Ketentuan 

Perundang-Undangan ini diperlukan untuk menjadi landasan eksekusi putusan 

Basyarnas sebagai lembaga arbitrase syari’ah agar tidak terjadi tumpang tindih 

kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri .  
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