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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Dengan  semakin  berkembangnya  zaman,  dinamika  hukum  di 

Indonesia  sendiri  mengalami  pasang  surut  khususnya  bagi  lembaga 

Peradilan Agama. Dimana Peradilan Agama ini mengalami perkembangan 

dari masa ke masa, seiring dengan lahirnya peraturan perundangundangan 

yang mengatur Peradilan Islam ini. Sebagaimana dengan adanya perluasan 

Peradilan  Agama  tentang  adanya  kewenangan  baru  tentang  kewenangan 

menangani  sengketa  ekonomi  syari’ah    yang  tercantum  dalam  Undang 

Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang No. 7 

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Adanya  amandemen  ini 

dilatarbelakangi  oleh  munculnya  UndangUndang  No.4  Tahun  2004 

tentang pokokpokok kekuasaan kehakiman dengan sistem satu atap (one 

roof  system)  yaitu  pengalihan  organisasi,  administrasi  dan  finansial  dari 

semua  lingkungan  Peradilan  ke Mahkamah  Agung.  Kemudian  Peradilan 

Agama juga mendapatkan kewenangan baru yang tertuang dalam pasal 49 

yaitu  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan 

perkaraperkara  di  tingkat  pertama  antara  orangorang  yang  beragama 

Islam di bidang  (a)  perkawinan,  (b)  kewarisan,  (c) wasiat,  (d)  hibah,  (e) 

wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) sodaqoh, dan (i) ekonomi syari’ah. 1 

1 Undangundang  No. 3 Tahun 2006 tentang  perubahan atas UndangUndang  No. 7 
Tahun 1989  tentang Peradilan Agama.
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Dalam  hal  ini  Pengadilan  Agama  diberikan  kewenangan  dalam 

sengketa  ekonomi  syari’ah  karena  kegiatan  ekonomi  dalam  pandangan 

Islam  merupakan  tuntunan  kehidupan.  Sebelum  amandemen  Undang 

Undang  Peradilan  Agama,  kasus  sengketa  keuangan  syariah  tidak  bisa 

diselesaikan di Pengadilan Agama. Karena wewenang Pengadilan Agama 

telah  dibatasi  Undangundang  No  7  Tahun  1989,  yang  hanya  dapat 

memeriksa dan mengadili perkaraperkara  yang menyangkut perkawinan, 

warisan, wakaf, hibah, dan sedekah. 

Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara 

perkara di luar kelima bidang tersebut. Di sisi lain, Pengadilan Negeri juga 

tidak  tepat  untuk menangani  kasus  sengketa  lembaga  keuangan  syariah. 

Karena  lembaga  ini  memiliki  dasardasar  hukum  penyelesaian  perkara 

yang  berbeda  dengan  yang  dikehendaki  pihakpihak  yang  terikat  dalam 

akad  syariah.  Pengadilan  Negeri  tidak  menggunakan  syariah  sebagai 

landasan  hukum bagi  penyelesaian  sebuah  perkara.  Selama  ini,  lembaga 

yang  menangani  sengketa  perekonomian  syariah,  yakni  Badan  Arbitrase 

Syariah Nasional (Basyarnas). Namun ini pun, harus melalui kesepakatan 

kedua  belah  pihak  terlebih  dulu.  Apabila  nasabah  tidak  sepakat,  tentu 

kasus sengketa itu tidak bisa dibawa ke Basyarnas. Dari situlah, sebabnya 

para  ulama,  pengamat,  dan  praktisi  perekonomian  syariah  mendesak 

pentingnya  amandemen  UndangUndang No.  7 Tahun  1989.  Karena  itu, 

banyak  berbagai  pihak  menyambut  baik  langkah  pemerintah 

mengamandemen UndangUndang No 7 Tahun 1989, dengan memperluas
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kewenangan  Peradilan  Agama  untuk  memeriksa,  memutus  dan 

menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah  di  luar  bidang  yang  telah  ada 

selama  ini. 2  Di  samping  itu  juga  ekonomi  syari’ah  merupakan  anjuran 

yang memiliki dimensi ibadah. Hal ini dapat di buktikan dengan ungkapan 

Surat AlA’raf ayat 10: 

“Sesungguhnya  kami  telah menempatkan  kamu  sekalian  di muka 

bumi  dan  kami  adakan  bagimu  di  muka  bumi  itu  (sumber) 

kehidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. AlA’raf: 10). 3 

Islam sebagai sebuah Agama yang lebih mencintai perdamaian dan 

menjadi  pedoman  bagi  pemelukpemeluknya,  dalam  hal  sengketa 

muamalah  yang  timbul  menegaskan  akan  lebih  utama  jika  diselesaikan 

melalui  caracara  damai.  Untuk  itu  para  pihak  yang  sebaiknya  lebih 

mengedepankan  menempuh  upaya  musyawarah  untuk  mufakat  ketika 

menghadapi  sengketa  dan  apabila  dalam hal musyawarah  untuk mufakat 

tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu, melalui 

jalur  Pengadilan  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Melalui  upaya  ini 

diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin 

2 Muhaimin, Kesiapan Peradilan Agama Tangani Sengketa Ekonomi Syari’ah, 
http://ekisopini.blogspot.com/2009/08/kesiapanpengadilanagamatangani.html, di akses pada 
tanggal 24 Mei 2012. 

3 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: 2004), hal. 1.
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dan  lebih  dapat menjaga  hubungan  baik  diantara  para pihak,  serta  dapat 

lebih hemat dari segi waktu dan biaya. 

Dengan  adanya  kewenangan  baru  tersebut,  hakim  harus  mampu 

berperan dalam proses penemuan hukum pada saat memutus perkara dan 

putusan  yang  berkualitas  adalah  hasil  dari  proses  berfikir  hakim  yang 

bersangkutan,  yang  sudah  barang  tentu  dengan  bekal  pengetahuan  yang 

tinggi  dalam  ilmu  hukum. 4  Akan  tetapi  selama  ini  hakimhakim  dalam 

Pengadilan  Agama  masih  kurang  kesiapan  dalam  memeriksa,  memutus 

dan  menyelesaikan  perkaraperkara  ekonomi  syari’ah  karena  perkara 

tersebut  merupakan  kewenangan  baru  bagi  Pengadilan  Agama  dan 

kemampuan  masih  kurang  khususnya  hakim  yang  menangani  perkara 

ekonomi  syari'ah.  Yang  pada  dasarnya  hakim  Pengadilan  Agama 

umumnya  tidak  mempunyai  background  ilmu  ekonomi  Islam.  Apalagi 

dalam  lingkup  ekonomi  syari'ah  sangat    luas  dan  selama  ini  juga  belum 

tersusun  hukum  acaranya  tersendiri,  sehingga  baru  tahun  2011  ini  dari 

Mahkamah Agung membentuk  tim penyusun draf   HAES ( hukum acara 

ekonomi  syari’ah),  yang mana  draf  tersebut  memuat  seluruh  tata  aturan 

beracara  dalam  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah  sehingga 

diharapkan  dapat membantu para hakim dalam memeriksa  dan memutus 

sengketa ekonomi syariah dengan menjunjung tinggi nilai keadilan 5 . 

4 Ahyar Ari Gayo,Kesiapan Pengadilan Agama: Menerima, Memeriksa, dan 
Menyelesaikan perkara Ekonomi Syari’ah ( Jakarta: 2009),  hal. 31. 

5 Zainudin, Finalisasi Draft Hukum Acara Ekonomi Syariah,,di akses   pada tanggal   21 
Desember  2011  dari  http://badilag.net/component/content/article/315beritakegiatan/8700 
finalisasidrafthukumacaraekonomisyariah 
20102011.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850&caption=Home.
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Dalam  bidang  ekonomi  syariah  dimungkinkan  para  hakim  ada 

perbedaan  pendapat.  Untuk  itulah    diperlukan  adanya  kepastian  hukum 

sebagai dasar pengambilan keputusan di Pengadilan. Terlebih lagi dengan 

karakteristik bidang muamalah  yang bersifat  “elastis dan  terbuka”  sangat 

memungkinkan  berbeda  putusanputusan  tersebut  nantinya  yang  sangat 

potensial dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. 6  Selama ini hakim 

Pengadilan Agama tidak mempunyai kepastian hukum dalam berpedoman 

untuk  memutuskan  perkara  ekonomi  syri’ah  karena    hukum  acaranya 

sendiri baru disusun. 

Disini  hakim harus mempertanggungjawabkan  segala putusannya, 

tidak hanya di hadapan orang yang berperkara tetapi juga dihadapan sang 

Khaliq. Ketika  seorang  hakim  tidak  berkompeten dalam  kewenangannya 

menyelesaikan  perkara  bisa  saja  putusannya  salah  dan  mengakibatkan 

fatal. Seperti dalam hadist dibawah ini: 

 ا مَّ َا َف ٬ ِة نَّ ي الَج ِف اٍض َق َو ٬ اِر ي النَّ ِف اِن َي اِض َق َف : َالُقَضاُة َثَالَثٌة

 ِم ْك ي الُح ِف اَر َج َو ِه ِب ي ِض ْق َي ْم َل َف قَّ الَح َف َر َع ٌل ُج َر َف ٬ ِة نَّ ي الَج ِف ى ِذ الَّ

6 Taufik. R. Syam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah: Sebuah Tinjauan Singkat 
Tentang Materi KHES dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia, di akses  pada tanggal  28 
Desember  2011 dari 
http://www.badilag.net/data/Artikel/Analisis%20Kompilasi%20Hukum%20Ekonomi%20Syari 
2.pdf.



6 

 ي َل َع اِس النَّ َن ْي ي َب ِض ْق َي َف ٬ قَّ ف الَح ِر ْع َي ْم ُه َل ٌل ُج َر َو ٬ اِر ي النَّ ِف َو ُه َف

 7 ) ابوراودوالطهوى ( اِر ي النَّ ِف َو ُه َف ٍل ْه َج

“Hakim  Terdiri  dari  tiga  golongan,  dua  golongan  hakim  masuk 

neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga, yang masuk surga 

ialah  yang  mengetahui  kebenaran  hukum  dan  mengadili  dengan 

hukum  tersebut.  Bila  seorang  hakim  mengetahui  yang  haq  tapi 

tidak  mengadili  dengan  hukum  tersebut,  bahkan  bertindak  zalim 

dalam  memutuskan  perkara,  maka  ia  masuk  neraka,  yang 

segolongan  lagi  hakim  yang  bodoh,  yang  tidak mengetahui  yang 

haq  dan  memutuskan  perkara  berdasarkan  kebodohannya,  maka 

dia juga masuk neraka”(HR. Abu Dawud dan Aththahawi). 8 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka menjadi 

sangat  penting  untuk  diteliti  tentang  putusan  hakim  terhadap  perkara 

murabahah  di  perbankan    syari’ah  di  Pengadilan  Agama  karena  perkara 

ekonomi  syari’ah  di  Pengadilan  Agama  masih  sangat  sedikit  dan  salah 

satunya  penulis  menemukan  putusan  Nomor:  3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg 

sebagai  objek  penelitian  penulis.  Dari  fenomena  tersebut  penulis 

mengambil  judul:  Analisa  Putusan  Hakim  Terhadap  Perkara 

Murabahah  di  Perbankan    Syari’ah  (Studi  Putusan  Nomor: 

3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg) 

7 Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir. Sunan Abu Daud 
Nomor Hadits. 3102 bab Peradilan diambil dari Lidwa Pustaka iSoftware 

8 Muhammad Faiz AlMath, Qobasun Min Nuri Muhammad  Saw, terj. A. Aziz Salim 
Basyarahil  (Syiria: 1974), hal. 170.
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B.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  sebagaimana  telah  diuraikan 

diatas, maka penulis akan membatasi pembahasan tentang analisa putusan 

hakim  terhadap  perkara  murabahah  di  perbankan  syari’ah.  Supaya 

pembahasannya  tidak  melebar,  penulis  membatasinya  hanya  beberapa 

masalah yang mendasar, dengan rumusan sebagai berikut: 

1.  Apakah  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara 

murabahah  di  perbankan  syari’ah  pada  putusan  nomor: 

3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg  sudah  sesuai  dengan  ketentuan 

perundangundangan di Indonesia? 

C.  TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan  rumusan masalah  di  atas, maka  penelitian mengenai 

analisa putusan hakim dalam perkara murabahah di perbankan syari’ah ini 

mempunyai tujuan yaitu: 

1.  Untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus 

perkara  murabahah  di  perbankan  syari’ah  pada  putusan  nomor: 

3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg sudah sesuai dengan ketentuan undang 

undang di Indonesia.
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D.  MANFAAT PENELITIAN 

Sebagaimana tujuan diatas, penelitian analisa putusan hakim dalam 

perkara  murabahah  di  perbankan  syari’ah  ini  berharap  mempunyai 

manfaat yaitu: 

a.  Sebagai  pengembagan  ilmu  pengetahuan,  khususnya  bagi 

mahasiswa jurusan Ahwal Syakhshiyyah 

b.  Untuk memberikan  informasi kepada masyarakat  luas  tentang 

putusan  hakim  dalam  perkara  murabahah  di  perbankan 

syari’ah. 

E.  METODE PENELITIAN 

1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  yaitu 

penelitian  penelitian  deskriptif  studi  kasus  yaitu  studi  ini  sangat 

amat  mendalam  dan  memang  kedalaman  datalah  yang  menjadi 

pertimbangan  dalam  penelitian. 9  Dalam  hal  ini  penulis  hanya 

meneliti satu kasus saja tentang putusan hakim tentang murabahah 

dalam  perbankan  syari’ah  pada  putusan  nomor: 

3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. 

2.  Objek Penelitian 

Penulis meneliti dasar pertimbangan hakim, oleh karena itu 

sebagai  objek  penelitian  penulis  adalah  putusan  nomor: 

9 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial:FormatFormat Kuantitatif dan Kualitatif 
(Surabaya: 2001),  hal. 48.
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3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. karena perkara ekonomi syari’ah sangat 

sedikit di Pengadilan Agama. 

3.  Sumber Data 

Sumber  data  adalah  salah  satu  yang  paling  vital  dalam 

penelitian. 10  Oleh  karena  itu  sumber  data  yang  penulis  ambil 

sebagai penelitian yaitu dapat dibedakan atas: 

a.  Data  Primer  yaitu  sumber  pertama  dimana  sebuah  data 

dihasilkan dan data tersebut diperoleh langsung dari  salinan 

putusan  nomor: 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka 

yang  mencangkup  dokumen  resmi,  kitabkitab  undang 

undang, dan bukubuku yang lainnya. 

4.  Metode Analisa Data 

Analisa  data  adalah  mengelompokkan,  membuat  suatu 

urusan, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. 

Dalam  penulisan  analisis  data,  penulis  menggunakan 

analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  analisis  yang  menggambarkan 

permasalahan dalam penelitian secara kualitatif. 

10 Ibid., hal. 129.
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F.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika  ini  untuk  mempermudah  dalam  penulisan  dan 

pembahasan hasil penelitian yang di uraikan sebagai berikut: 

Dalam  bab  pertama  menguraikan  tentang  pendahuluan  yang 

merupakan pengantar secara umum yang berkaitan dengan tema penelitian 

yang  di  angkat  oleh  penulis  yang  terdiri  dari: Latar  Belakang,  Rumusan 

Masalah,  Tujuan  Penelitian,  Manfaat  Penelitian,  Metode  Penelitian, 

Sistematika Penulisan 

Dalam  bab  kedua  ini  akan  di  paparkan  mengenai  definisi 

murabahah, dasar  hukum murabahah,  jenisjenis  akad murabahah, Syarat 

dan  rukun  murabahah,  hubungan  antara  Bank  dan  nasabah  murabahah, 

kompetensi Peradilan Agama, dan proses beracara di pengadilan Agama. 

Dengan  ini  di  harapkan  penulis  lebih  muda  menganalisa  fenomena 

tersebut. 

Dalam bab ketiga menguraikan tentang pembahasan, disini penulis 

memaparkan  hasil  analisa  mengenai  putusan  hakim  dalam  perkara 

murabahah  di  perbankan  syari’ah  putusan  nomor:  3066/Pdt.G/2009/ 

PA.Bdg,  yang  mana  dengan  hasil  penelitian  tersebut  penulis  bisa 

melakukan pengkajian dan analisa dalam aspek hukumnya 

Dalam  bab  keempat  ini  merupakan  bab  yang  terakhir  dari 

keseluruhan pembahasan dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.


