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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terpaan krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia telah 

menimbulkan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, politik, hukum, 

sosial, dan ekonomi. Perubahan-perubahan ini diperlukan oleh bangsa Indonesia 

untuk bangkit dari berbagai krisis akibat kesalahan manajemen Negara pada masa 

lalu. Salah satu bidang yang sangat mendasar dan memerlukan perbaikan adalah 

penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten melalui law enforcement yang 

cepat
1
. 

Dalam kaitan dengan penegakan hukum, maka pada kesempatan kali ini 

akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase di 

Indonesia. Hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena forum arbitrase 

merupakan forum penyelesaian sengketa yang sangat populer di dalam dunia 

bisnis, di Negara-Negara maju arbitrase atau alternative disputes resolution 

(ADR) adalah merupakan forum yang sudah umum digunakan. Sebaliknya di 

Indonesia penyelesaian sengketa melalui arbitrase belum memberikan kepastian 

hukum dan keadilan, karena itu dapat menimbulkan dampak buruk bagi kalangan 

bisnis, sehingga menurunkan niat mereka untuk berinvestasi, padahal investasi 

sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi yang 

berkepanjangan. International monetary fund (IMF) memberikan salah satu 
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persyaratan bagi Indonesia untuk memperoleh bantuan dari IMF yaitu perlu 

memperioritaskan masalah penegakan hukum
2
. 

Forum arbitrase di kalangan dunia bisnis merupakan forum yang sudah 

umum dan lebih dipilih dalam penyelesaian sengketa terutama di Negara-negara 

maju hal ini bukanlah tampa alasan, sebuah ungkapan atau peribahasa tiongkok 

kuno menggambarkan bahwa “lebih baik masuk ke mulut macan daripada masuk 

ke ruang Pengadilan”, apa yang dilukiskan dengan ungkapan tersebut setidaknya 

masih diberlakukan sampai sekarang di Negeri tercinta ini. Pengadilan sebenarnya 

sebuah simbol dan lebih dipandang sebagai rumah hantu, hukum dan Pengadilan 

terbelenggu pada model konservatif yang kaku yang sudah terlanjur melekat pada 

sifatnya, sementara roda bisnis dan ekonomi melaju dengan cepatnya, di lain 

pihak pelaku bisnis dan ekonomi tidak sabar menanti larinya hukum sebagai 

lokomotif yang larinya lamban, Hal ini semakin menjadi pengabsahan bahwa 

pelaku usaha menginginkan penyelesaian sengketa yang cepat dan 

berkarakterisrik informal procedure, confidential and mutual acceptable 

solutions, model demikian terdapat dalam penyelesaian secara arbitrase, mediasi, 

dan negosiasi
3
. 

Selintas digambarkan bahwa model penyelesaian arbitrase merupakan 

model yang diperkenankan oleh tata hukum Indonesia, dengan memperhatikan 

gerak dinamis perkembangan dunia bisnis Indonesia dengan dunia luar terutama 

dengan kalangan dunia maju yang menyangkut bisnis dan teknologi. Dalam 

hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum, sangat 

                                                           
2
 Ibid. hal:161 

3
 Ibid, hal : 163 



 

 
3 

menonjol dan dominan sekali peran dan penggunaan klausula arbitrase pada setiap 

perjanjian bisnis malahan ada keengganan bagi pihak dunia maju untuk 

mengadakan hubungan bisnis tampa perjanjian arbitrase, bagi Negara maju 

commercial arbitration sudah mereka anggap “a bussines executive’s court” 

sebagai alternatif penyelesaian sengketa, karena mereka berpendapat, 

penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi pada umumnya memakan 

waktu lama disebabkan prosedur sistem peradilan sangat komplek dan berbelit 

atau sebutan mereka sebagai “more complexs and time consuming procedures of 

the official court system”. Di samping itu kalangan dunia bisnis beranggapan 

penyelesaian sengketa di bidang bisnis kurang dipahami oleh para hakim jika 

dibanding dengan mereka yang berkecimpung dengan dunia bisnis itu sendiri, 

Selain itu, alasan pokok memilih alternatif arbitrase dalam penyesaian sengketa  

bisnis disebabkan karakteristiknya yang informal procedure sehingga “can put in 

motion quickly” di tambah lagi dengan sifat putusannya yang final dan binding, 

oleh karena putusan arbitrase yang tidak dapat dibanding, kasasi atau ditinjau 

kembali.
4
 

Tentu sangat menarik jika membahas bagaimana penerapan hukum 

Arbitrase di Indonesia, Khusus mengenai Basyarnas sebagaimana yang akan 

penulis bahas pada kesempatan kali ini. Badan Arbitrase Syariah Nasioanal 

(Basyarnas) adalah lembaga Arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang 

No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, 

Basyarnas atau yang sebelumnya dikenal dengan BAMUI adalah suatu Yayasan 
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dengan nama Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Sebagai yayasan, 

BAMUI merupakan badan hukum yang mempunyai legitimasi secara yuridis 

formal, melalui akta pendirian Yayasan nomor : 175 tanggal 21 oktober 1993, di 

bawah notaris Ny. Lely Roostiati Yudo Pariparno, S.H. berdasarkan surat 

keputusan mentri kehakiman RI Nomor : C-109.H.T.03.07.TH.1992 tanggal 

Tujuh Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua (7-8-1992) sebagai 

pengganti sementara dari Yudo Paripurno, S.H. Notaris di Jakarta
5
. 

Dimana salah satu tujuan keberadaannya adalah untuk mengantisipasi 

potensi sengketa ekonomi Islam yang saat ini berkembang begitu cepat dan 

dinamis. Seperti diketahui bersama bahwa bisnis dan ekonomi Islam di Indonesia 

saat ini tengah berkembang sangat pesat, sebenarnya tidak hanya di Indonesia di 

dunia internasional ekonomi Islam di beberapa Negara sudah tidak asing lagi dan 

bahkan lebih dahulu dikembangkan mendahului kita, namun sama seperti sistem 

ekonomi konvensional pada umumnya, bisnis dan ekonomi Islam juga 

menyimpan potensi sengketa yang besar pula karena memang sudah hakikat 

manusia bila terjadi beda pendapat dan pandangan apalagi dalam dunia bisnis dan 

ekonomi, maka dari itu dibutuhkan suatu badan penyelesaian sengketa yang 

sesuai baik dari segi proseduralnya sehingga nantinya tidak mengganggu iklim 

usaha maupun dari segi ketertiban dan keselarasan penerapan hukumnya karena 

ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi tersendiri disamping sistem 

ekonomi konvensional yang akad dan operationalnya menggunakan hukum Islam, 

potensi atau kemungkinan sengketa sengketa bisnis (ekonomi) syariah itulah yang 
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mendasari lahirnya lembaga arbitrase syariah nasional ini, dalam hal ini prof. 

Mariam Daus Badrulzaman pernah menyatakan, Lahirnya Basyarnas ini, 

menurutnya sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-

sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan Hukum Islam dapat 

diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam
6
. 

Jadi keberadaan Basyarnas ini nantinya diharapkan dapat menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan silang pendapat atau selisih pandang 

ataupun sengketa sengketa di antara para pihak di bidang bisnis dan ekonomi 

khususnya bisnis dan ekonomi yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip 

syariah, banyak harapan dari berbagai kalangan terutama oleh segenap pelaku 

bisnis dan ekonom bahwa arbitrase syariah ini nantinya dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan di bidang bisnis dan ekonomi khususnya ekonomi syariah 

dapat berjalan efektif dan efisien serta menjamin keadilan, ketertiban dan 

kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil 

dan lebih spesifik dalam upaya Negara untuk merealisasikan harapan banyak 

pihak sebagaimana disampaikan di atas, dengan mengaplikasikan dan 

mensosialisasikan institusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan
7
. 

Dasar hukum dalam penyelesaian sengketa di Basyarnas terutama dalam 

penelitian ini adalah mengenai eksekusi putusannya, Merujuk kepada ketentuan 

dalam pasal 60 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang menetapkan bahwa 

putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
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mengikat para pihak, maka para pihak diharuskan melaksanakan putusan secara 

suka rela, namun bila mana keputusan Basyarnas tersebut tidak dapat 

dilaksanakan secara suka rela dengan berbagai alasan maka sesuai dengan 

ketentuan dalam pasal 61 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 maka putusan 

Basyarnas dilaksanakan berdasarkan perintah pengadilan berdasarkan 

permohonan salah satu pihak yang bersengketa, ketentuan dalam pasal 61 

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 menerapkan sebagai berikut : “Dalam hal 

para pihak tidak melaksanakan putusan secara suka rela, putusan dilaksanakan 

berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak 

yang bersengketa”. 

Bilamana kita merujuk pada ketentuan pasal 61 Undang-Undang No. 30 

tahun 1999 tersebut, maka lembaga eksekutorial terhadap putusan Basyarnas, 

Bani, ataupun putusan arbitrase lainnya, baik yang kelembagaan maupun 

perorangan adalah Pengadilan Negeri. 

Namun bilamana merujuk pada Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang 

Pengadilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 

tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, dimana dalam ketentuannya di pasal 49 

telah menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara di badang ekonomi syariah, maka dari situ 

dengan sendirinya dapat ditafsirkan bahwa lembaga eksekutorial terhadap putusan 

Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama. 

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga Peradilan Agama melalui pasal 

49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 
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No. 3 tahun 2006 dirubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 

tentang Pengadilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama 

Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, 

sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan 

usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, 

lembaga keuangan mikro  syariah, asurasi syariah, reasuransi syariah, reksadana 

syariah, obligasi syariah, dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, 

pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, 

dan bisnis syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan 

berkembang di indonesia.
8
  

Sehingga jika terjadi sengketa kaitannya dalam kegiatan usaha ekonomi 

syariah sebagaimana disebutkan di atas maka wewenang penyelesaiannya menjadi 

wewenang Pengadilan Agama termasuk dalam hal ini eksekusi putusan Basyarnas 

yang menangani sengketa ekonomi syariah. 

Pendapat lain juga menyatakan bahwa Pemilihan lembaga Peradilan 

Agama dalam menyelesaiakan sengketa bisnis (ekonomi) syariah merupakan 

pilihan yang tepat dan bijaksana. Karena dalam hal ini akan dicapai keselarasan 

antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip prinsip Islam dengan lembaga 

Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga 
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selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai 

hukum Islam.
9
 

Sehubungan dengan realita yang terjadi di atas di mana terjadi benturan 

wewenang antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama dalam hal 

eksekutorial putusan Basayarnas, maka Mahkamah Agung pernah mengeluarkan 

sebuah “beleid” dalam bentuk surat edaran sebagaimana yang tertuang dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung No 8 Tahun 2008 tentang eksekusi putusan 

badan arbitrase syariah, dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 

itu, Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama 

bertindak sebagai eksekutor pelaksanaan putusan Basyarnas, pemberian 

kewenangan eksekutor bagi Pengadilan Agama terhadap pelaksanaan putusan 

Basyarnas didasarkan kepada ketentuan dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 

tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, 

yang menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas, berwenang memeriksa, 

memutuskan dan meyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. 

Selain menegaskan kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga 

eksekutorial putusan Basyarnas, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 

2008 juga mempertegas bahwa putusan Basyarnas bersifat final dan mempunyai 

hukum tetap dan mengikat para pihak, karenanya para pihak harus melaksanakan 

putusan Basyarnas secara sukarela, dalam hal putusan tidak dilaksanakan secara 

suka rela, maka putusan tersebut dilaksnakan berdasarkan perintah Pengadilan 

Agama atas permohonan salah satu pihak yang besengketa. 
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Tetapi fakta yang terjadi di lapangan berbeda, berdasarkan catatan 

hukumonline, salah satu perkara ekonomi syariah yang bersinggungan dengan 

eksekusi adalah putusan BPRS Buana Mitra Perwira terhadap Hernan Rasno 

Wibowo di Pengadilan Agama kelas 1b purbalingga, jawa tengah. Dalam perkara 

ini, tergugat dianggap wanprestasi atas pembiayaan musyarokah sebesar 30 juta. 

Perkara ini akhirnya wewenang eksekutorialnya masuk dalam Pengadilan Agama 

purbalingga, lantaran tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela padahal 

putusan sudah berkekuatan hukum tetap, penggugat mengajukan eksekusi lelang, 

eksekusi lelang itu akhirnya akan dilaksanakan setelah Pengadilan Agama 

purbalingga bekerja sama dengan Kantor Kekayaan dan Lelang Negara. 

Namun berhubung Undang-Undang  No. 30 tahun 1999 yang menjadi 

dasar rujukan pendirian Basyarnas, maka eksekusi putusan  Basyarnas tetap 

menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Pelaksanaan putusan Basyarnas tidak 

dapat dilaksanaan di Pengadilan Agama, karena berdasarkan Undang-Undang No. 

30 tahun 1999 yang mempunyai kewenangan memberikan perintah pelaksanaan 

putusan arbitrase ternasuk arbitrase syariah yang diputuskan oleh Basyarnas  

adalah Pengadilan Negeri. 

 Perihal mengenai wewenang Pengadilan Negeri dalam eksekutorial 

putusan Basyarnas pernah pula diungkapkan oleh Bapak Hanawijaya dalam 

diskusi penerapan hukum ekonomi syaria’ah beberapa waktu lalu, bahkan bapak 

Hanawijaya (Direktur Bank Syariah Mandiri) dalam sebuah Seminar Nasional, 

antara lain berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang sebagai 

lembaga eksekutorial terhadap putusan Basyarnas, karena sesuai Pasal 61 
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Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, bahwa “Dalam hal para pihak tidak 

melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan 

berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu 

pihak yang berperkara
10

. 

Dalam perkembangannya kemudian mengenai kewenagan Pengadilan 

Negeri dalam memerintahkan pelaksanaan putusan badan arbitrase syariah 

nasional tersebut, kembali dipertegas dalam ketentuan pasal 59 ayat (3) Undang-

Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan penjelasannya serta 

keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2010 tentang penegasan 

tidak berlakunya lagi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang 

eksekusi putusan badan arbitrase syariah, menyatakan bahwa terhitung sejak 

berlakunya Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, 

maka Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan 

badan arbitrase syariah tersebut berdasarkan ketentuan dalam pasal 59 ayat (3) 

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan 

penjelasannya, dinyatakan tidak berlaku.
11

 

Dari sinilah penulis melihat ada kebingungan dan kerancuan, di satu sisi 

ada pasal yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang berhak dan berwenang 

melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas, tetapi dalam aturan lain ada bunyi 

pasal yang menyatakan dan menegaskan seakan Pengadilan Agamalah yang lebih 

memiliki kompetensi dalam hal pelaksanaan eksekutorial putusan Basyarnas 

mengenai sengketa Ekonomi Syariah. 
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Melihat terjadinya kerancuan sebagaimana dikemukakan di atas maka 

tentu hal ini tidaklah bagus bagi perkembangan dan akan berakibat buruk bagi 

lembaga yang bersangkutan karena dengan sendirinya para pihak terutama dalam 

bidang ekonomi syariah akan ragu dan berpikir kembali untuk menyelesaikan 

penyelesaian sengketanya di Basyarnas, dan itu tentu merupakan suatu kendala 

serius bagi Basyarnas karena dapat menggangu terhadap eksistensi dari Basyarnas 

itu sendiri dan hal utama yang paling patut dipertanyakan tentunya  adalah 

bagaimana kepastian hukum Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa sengketa 

bisnis terutama bisnis dan ekonomi syariah. 

Dari sudut pandang penulis sendiri melihat kenyataan terutama seperti apa 

yang diungkapkan oleh bapak Hanawijaya diatas memang ada benarnya karena 

memang Undang-Undang yang menyatakan seperti itu yaitu pasal 61 Undang-

Undang No. 30  tahun 1999 dikuatkan lagi oleh pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 

No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta keluarnya Surat Edaran 

Mahkamah Agung No. 8 tahun 2010 tentang penegasan tidak berlakunya lagi 

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan badan 

arbitrase syariah, yang seakan menegaskan bahwa Pengadilan Negerilah yang 

berwenang melaksanakan eksekusi putusan dari Basyarnas. 

Tetapi disisi lain penulis juga tidak bisa memungkiri berkenaan dengan 

amanat Undang-Undang yang telah memberikan kompetensi baru bagi Pengadilan 

Agama sebagaimana bunyi pasal 49 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama di mana dalam ketentuan pasal tersebut telah menetapkan hal-

hal yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, 
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memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam 

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan juga 

ekonomi syariah. 

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas serta dalam rangka 

digunakan untuk memenuhi kewajiban tugas akhir perkuliahan sebagai syarat 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan sarjana syariah pada tingkat 

pendidikan perkuliahan Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Malang, 

maka penulis tertarik membahas lebih jauh mengenai Badan Arbitrase Syariah 

Nasional khususnya mengenai masalah eksekusi putusan Basyarnas dengan judul 

“Dualisme Wewenang Eksekutorial Putusan Basyarnas Mengenai Sengketa 

Ekonomi Syariah”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah dualisme wewenang eksekutorial putusan Basyarnas 

mengenai sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Agama ditinjau dari aspek yuridis normatifnya? 

2. Pengadilan manakah yang lebih berwenang dalam melaksanakan eksekusi 

putusan Basyarnas dalam perkara sengketa ekonomi syariah ditinjau dari 

aspek yurisdiksi kewenangan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana dualisme wewenang eksekutorial putusan 

Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama ditinjau dari aspek yuridis normatifnya. 

2. Untuk mengetahui Pengadilan manakah yang lebih berwenang dalam 

melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas dalam perkara sengketa 

ekonomi syariah ditinjau dari aspek yurisdiksi kewenangan. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, khususnya kepada 

peneliti sendiri dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, terutama di 

bidang penerapan hukum positif secara umum, dan mengenai bagaimana 

pelaksanaan hukum Basyarnas di Indonesia secara khusus yang dalam hal 

ini berkaitan dengan eksekusi putusan Basyarnas yaitu bagaimana 

dualisme wewenang eksekutorial putusan Basyarnas mengenai sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ditinjau dari 

aspek yuridis normatifnya. 

2. Sebagai sumbangan ataupun komparasi pemikiran ilmiah bagi semua 

stekholder secara umum dan juga khususnya bagi mahasiswa dengan 

harapan supaya ada pengkajian lebih lanjut dalam hal penerapan dan 

penegakan hukum (enforcemen law) Basyarnas sehingga Basyarnas akan 

menjadi lebih baik ke depannya dan dapat memberikan kepastian hukum 

bagi para pihak pencari keadilan. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Penelitian ini dari segi jenisnya merupakan penelitian studi literatur yaitu 

segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti, oleh karena 

itu sumber penelitian diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku  secara langsung 

maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, dalam hal ini 

menggunakan pendekatan yuridis normatif. 

2. Bahan hukum penelitian 

Karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, 

maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengguknakan sumber dan 

literatur data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, majalah, e-

learning dan sebagainya. Adapun sumber bahan hukum penelitian ini adalah: 

a. Bahan hukum primer berupa : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata 

3. Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative 

penyelesaian sengketa 

4. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 

Pengadilan Agama 

5. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 
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6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang eksekusi 

putusan badan arbitrase syariah 

b. Bahan hukum sekunder : 

Yaitu sumber-sumber data untuk melengkapi sumber data pimer yang 

terdiri dari buku, artikel, dan makalah-makalah, jurnal, majalah, Koran, Fatwa-

fatwa  (MUI) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan 

c. Sumber bahan hukum tersier : 

Yaitu sumber penelitian tambahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan penelitian primer dan sekunder yang dapat 

berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 

3. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini 

penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Library research, yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara 

membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

b. Dokumentasi yakni penulis melihat serta mengumpulkan data atau 

dokuman yang ada. 

4. Metode Analisa 

Metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode analisa perbandingan (Comparative anality metode). yaitu 

analisa penelitian dengan cara membandingkan isi pembahasan berdasarkan 

sumber bahan penelitian yang telah diperoleh. Dibantu dengan metode analisa isi 
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(content anality metode) yaitu metode analisa penelitian yang bersifat pembahasan 

secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis (sumber bahan penelitian). 

F. Sistematika penulisan 

 Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun 

sistematika penulisan skripsi ini menjadi 4 bab : 

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II merupakan kajian pustaka yaitu sebuah landasan teori yang 

berkaitan dengan definisi sengketa, dualisme, wewenang dan eksekutorial suatu 

putusan, teori kewenangan, asas ilmu perUndang Undangan, eksekusi putusan 

arbitrase, Basyarnas, ekonomi syariah. 

BAB III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berkenaan 

dengan bagaimana dualisme wewenang eksekutorial putusan Basyarnas mengenai 

sengketa ekonomi syariah ditinjau dari aspek normatif yuridisnya dan pengadilan 

manakah yang lebih berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas 

mengenai sengketa ekonomi syariah ditinjau dari aspek yurisdiksi 

kewenangannya. 

BAB IV merupakan kesimpulan yang berisikan hasil dari penelitian yang 

telah dilaksanakan dan saran yang berisi saran praktis dan saran substantive 

dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang diperoleh, kekurangan, dan 

kelebihan penelitian. 

 


