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B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syari’ah hadir dalam ranah sistem hukum nasional merupakan

pengejawantahan dari semakin tumbuhnya pemikiran dan kesadaran untuk mewujudkan

prinsip hukum sebagai agent of development,agent of modernization dan hukum sebagai

a tool of social engineering.1Hal ini seiring dengan perkembangan lembaga

ekonomi/keuangan syariah di Indonesia, maka akan ada perbedaan kepentingan (conflict

of interest) dengan dunia Peradilan khususnya Peradilan Agama, titik singgung yang

dimaksud adalah dalam hal penyelesaian sengketanya. Lahirnya Undang-undang Nomor

3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut

UUPAg.) telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama

saat ini, dimana salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga

Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari’ah.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tanggal 29 Oktober 2009, perkara ekonomi

syari’ah sudah mulai diajukan ke Pengadilan Agama, misalnya ke Pengadilan Agama

Bukittinggi dan Pengadilan Agama Purbalingga. Perkara ekonomi syari’ah yang diajukan

ke Pengadilan Agama Bukittinggi, misalnya, sekarang sudah diputus oleh pengadilan

tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Padang) dan sedang dalam proses kasasi2.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada

dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan

1
Suhartono, Prospek Legislasi Fikih Muamalah dalam Sistem Hukum Nasional.

www.badilag.net/data/ARTIKEL/, diakses pada Juli 2010.
2

Wahyu Widiana dan Kamaludin, Ekonomi Syariah dalam Perspektif Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama www.badilag.net/data/ARTIKEL/, diakses pada 5 Agustus 2010.
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peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan

yang terpadu (integrated justice system), terlebih peradilan agama secara konstitusional

merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan data yang yang diperoleh dari Ditjen Badan Peradilan Agama yang

diakses melalui situs Badan Peradilan Agama, hakim Pengadilan Agama yang menangani

perkara ekonomi syari’ah mengalami sedikit kendala dalam melaksanakan tugasnya.

Kendala dimaksud antara lain:

1. Baru pertama kali menangani perkara ekonomi syari’ah, sehingga wajar apabila
pengetahuan dan keterampilan hakim dalam menangani perkara tersebut belum
memadai;

2. Masih belum ada hukum materi ekonomi syari’ah yang terkumpul pada suatu
peraturan perundang-undangan tertentu. Akibatnya, hakim harus menggali hukum
materil yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya dari: Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Kitab-kitab Fiqh, Undang-
undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan rujukan lain. Kendala ini tidak
terlalu dominan, karena umumnya para hakim Pengadilan Agama berlatar belakang
Sarjana Syari’ah yang tentu saja pernah mempelajari hukum ekonomi syari’ah/hukum
muamalah.

Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama tersebut yang belum diimbangi dengan

payung hukum (umbrella provision) yang memadai, hakim Pengadilan Agama dalam

menjalankan fungsi yudikatif apabila tidak menemukan payung hukum, tidak sedikit

yang mempertimbangkan faktor budaya, baik yang terekam dalam beberapa buku fiqih

madzhab ataupun yang hidup dalam masyarakat (the living law).

Pesatnya perkembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syari’ah perlu

payung hukum yang cukup memadai dalam mengatur perilaku bisnis yang berlandaskan

syari’ah. Hal tersebut disebabkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diberi

kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, hakimnya masih belum

memiliki rujukan seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

apalagi kewenangan di bidang ekonomi syari’ah adalah kewenangan yang baru.

Kendatipun masalah ekonomi syari’ah merupakan bidang baru dari kewenangan

pengadilan agama yang belum diatur dalam perundang-undangan, Pengadilan Agama

tidak boleh menolak perkara yang diajukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat
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(1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK)3.

Hal ini merupakan kewajiban bahkan sudah merupakan asas peradilan untuk tetap

menyelesaikannya. Oleh karena itu, setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama

dituntut supaya mengembangkan kemampuan ijtihad-nya (rechtvinding). Termasuk

dalam katagori ijtihad disini adalah ia berusaha mencari atau memberikan keputusan

hukum yang lebih sesuai dan adil dalam upaya mengembangkan sistem hukum itu

sendiri.

Dalam teori hukum Islam (Islamic legal theory), pada dasarnya apabila hakim

mendasarkan putusannya kepada pendapat para ahli fiqih (imam madzhab/fuqaha)

dengan memahami dan mengerti baik cara maupun alasan-alasan yang menjadi dasar

yang bersangkutan menetapkan garis-garis hukum terhadap kasus tertentu, maka hakim

yang demikian menggunakan cara ittiba’ yaitu mengikuti pendapat madzhab fiqih

tertentu dengan mengetahui alasan-alasan penetapan hukumnya, dalam ajaran Islam hal

ini dibolehkan. Namun apabila hakim dalam menyelesaikan perkara secara membabi buta

mengikuti madzhab tertentu sesuai yang diikutinya, padahal garis hukum yang dibuat

oleh madzhab yang dianutnya tersebut belum tentu cocok diterapkan pada kondisi

sekarang, yakni masih memerlukan pengkajian-pengkajian secara seksama, maka jalur

yang digunakan oleh hakim tersebut disebut taklid, dalam ajaran Islam hal ini dilarang4.

Perbedaan antara putusan hakim dengan fiqih madzhab sangat dimungkinkan

terjadi, mengingat kebenaran doktrin fikih pada dasarnya adalah bersifat nisbi dan sangat

dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu saat fiqih dibuat.5Dalam perspektif azas

legalitas dan persamaan di depan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1)

UUPAg;

”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang ”

3
Ijtihad: Upaya optimal para fuqaha, dengan menggunakan akal pikiran ketika menemui

masalah-masalah/peristiwa hukum yang belum diatur baik dalam al quran maupun hadist secara
gambling untuk dicarikan jalan keluarnya.

4
Moh. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya

Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia), Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.
70.

5
Muhammad Amin Suma, Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Yurisprudensi Peradilan agama

dari Pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Agama (Dalam Laporan Seminar 10 Tahun
Undang-Undang Peradilan Agama Kerjasama DITBAPERA-Islam, Fakultas Hukum UI, dan Pusat
Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Chasindo, Jakarta, 1989, hlm. 63.
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Apabila dikaitkan uraian tersebut di atas, seharusnya pengadilan menegakkan hukum

melalui putusan yang berlandaskan hukum, sehingga mengarah pada suatu kesatuan

tindakan dan arah penegakan hukum (law enforcement) bertindak menurut rule of law.

Artinya, Hakim Agama dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tidak boleh

melampaui hukum. Semua yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan

kewenangan peradilan, harus menurut hukum.6

Pandangan tersebut di atas bila dicermati, dapat diketahui Indonesia tidak murni

menganut sistem statute law dan juga tidak menganut sistem common law secara ketat.

Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat akademis dan praktisi hukum di

Indonesia dalam menganalisa proses penemuan hukum yurisprudensi (fiqh) cenderung ke

arah penggabungan kedua sistem tersebut, dengan skala prioritas mendahulukan hukum

dalam pengertian peraturan perundang-undangan, baru kemudian hukum yang hidup

dalam masyarakat sebagai penyelarasnya, sehingga terjadi jalinan kerjasama yang saling

mengisi dan memperkuat7. Seperti dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah,

kendatipun Pengadilan Agama telah diakui eksistensinya berdasarkan Pasal 49 Huruf (i)

UUPAg menegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari’ah, namun hakimnya

masih belum memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan secara bersama

layaknya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), apalagi kewenangan di

bidang ekonomi syari’ah adalah kewenangan yang baru, praktis Hakim Pengadilan

Agama masih mengandalkan kitab-kitab fikih produk ijtihad para Imam Madzhab

sebagai bahan rujukan utama. Padahal menurut Joseph Schacht8kitab-kitab fikih madzhab

yang diakui mempunyai otoritas yang mapan bukan merupakan kitab hukum, cakupan

hukum Islam tersebut bukan menjadikan kitab fikih tersebut menjadi undang-undang (a

corpus of legislation), tetapi merupakan hasil yang hidup atau dinamisasi dari ilmu

hukum.

6
M. Yahya Harahap, Arah Tujuan Kompilasi Hukum Islam, Buletin Hikmah Th. I N0. 2,

1986, Surabaya, hlm. 82.
7

H.M.Fauzan, Hakim Sebagai Pembentuk “Hukum Yurisprudensi” di Indonesia, Majalah
Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 244, IKAHI, Jakarta, Maret 2006, hal. 44.

8
Joseph Schacht, an Introduction to Islamic Law (edisi terjemahan Pengantar Hukum

Islam), Islamika, Jogjakarta, 2003, hlm. 106.
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Hakim mendasarkan putusannya berdasarkan kitab-kitab produk ijtihad para ahli

atau Imam Madzhab di atas mempunyai dua konotasi. Dalam teori hukum Islam (Islamic

legal theory), apabila hakim tersebut mendasarkan putusannya kepada pendapat para ahli

fikih (imam madzhab/fuqaha) dengan memahami dan mengerti baik cara maupun alasan-

alasan yang menjadi dasar yang bersangkutan menetapkan garis-garis hukum terhadap

kasus tertentu, maka hakim yang demikian menggunakan cara ittiba’ dalam ajaran Islam

hal ini dibolehkan. Namun apabila hakim dalam menyelesaikan perkara secara membabi

buta mengikuti madzhab tertentu sesuai yang diikutinya, padahal garis hukum yang

dibuat oleh madzhab yang dianutnya tersebut belum tentu cocok diterapkan pada kondisi

sekarang, yakni masih memerlukan pengkajian-pengkajian secara seksama, maka jalur

yang digunakan oleh hakim tersebut disebut taklid, dalam ajaran Islam hal ini dilarang.9

Contohnya yaitu Hakim Agama yang mendasarkan putusannya semata-mata atas dasar

doktrin madzab yang dianutnya dengan tidak memperhatikan madzhab yang diikuti oleh

para pihak atau nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, berarti hakim

tersebut telah menjadikan madzhabnya sebagai kitab hukum, maka hal ini bertentangan

dengan azas hukum yang menyatakan bahwa putusan pengadilan berdasarkan hukum,

dan dalam teori hukum Islam hakim yang demikian termasuk hakim taklid buta

(muqallid) yang dilarang (diharamkan) dalam Islam.

Secara yuridis, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar

yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Keempat (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara

berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna,10

yaitu:

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan
kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan
Yang Maha Esa;

2. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan
kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang
Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya;

9
Moh.Idris Romulyo, op.cit., hlm. 5.

10
Agustianto, Politik Hukum dalam Ekonomi Syariah, www.kasei.com, diakses pada

tanggal 12 Juli 2010.
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3. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang
siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham atheisme).

Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata “menjamin” sebagaimana

terdapat dalam ayat (2) Pasal 29 UUD 1945 tersebut diartikan bahwa negara

berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat

memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebenarnya,

melalui ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, seluruh syariat Islam, khususnya yang

menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, pada dasarnya dapat dijalankan secara sah

dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan

jalan diadopsi dalam hukum positif nasional. Keharusan tiadanya materi konstitusi dan

peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang

Maha Esa tersebut adalah konsekuensi diterapkannya Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

sebagai salah prinsip dasar penyelenggaraan Negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie,11prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan

melalui prinsip hirarki norma dan elaborasi norma. Dalam konteks sistem khirarkhi

norma, perlu dibedakan antara pengertian syariat dengan fiqh. Menurut logika sistem

khirarkhi itu, maka dalam prinsip pertama, hukum suatu negara berisi norma-norma yang

tidak boleh bertentangan dengan norma yang terkandung di dalam syariat agama-agama

yang dianut oleh warga masyarakat. Sedangkan dalam prinsip yang kedua, norma-norma

yang tercermin dalam rumusan-rumusan hukum negara, haruslah merupakan penjabaran

atau elaborasi normatif ajaran-ajaran syari’at agama yang diyakini oleh warga Negara.

Kata syari’ah dalam ekonomi syari’ah sebenarnya adalah fiqih para fuqaha, karena

pengertian syari’ah yang berkembang dalam sejarah adalah fiqih dan bukan ayat-ayat

atau hadits-hadits. Marvyn K. Lewis12 menyatakan bahwa kajian tentang syari’ah adalah

fikih (yurisprudensi), sedangkan praktisinya disebut fuqaha.

11
Ibid, hlm. 13/

12
Latifa M. AlGoud dan Marvyn K. Lewis, Perbankan Syari’ah, Prinsip, Praktis, Prospek

(Terjemahan Burhan Wirasubrata dari Buku Islamic Banking), Serambi Ilmu Semesta, Jakarta,
2004, hlm. 37.
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Mencermati tradisi civil law dan common law, fiqih mempunyai pengertian yang

sama dengan yurisprudensi sebagai ilmu hukum tetapi pemahaman yang berkembang di

Indonesia, keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Disatu pihak, yurisprudensi

adalah putusan pengadilan, sedangkan dilain pihak fikih adalah pendapat tertentu

mengenai hukum (legal opinion).13Bukti kongkrit dari eratnya hubungan fiqih para

fuqaha dengan ekonomi syari’ah atau lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia,

dapat dilihat di bidang perbankan syari’ah. Umat Islam yang terlibat sebagai pelaku

ekonomi syari’ah, sebagian merasa bahwa melakukan transaksi syari’ah merupakan

bagian dari melaksanakan ajaran Islam, sebagai aktualisasi dari rasa keimanan kepada

Allah Swt., karena kegiatan ekonomi syari’ah dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yang

bersumber dari al-Qur’an, as-Sunnah, al-Ijma dan al-Qiyas.14 Dalam Surat Yunus Ayat

59 Allah berfirman, yang artinya:

“Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah
kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.
Katakanlah, Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau
kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?.”

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah Swt. memberikan kebebasan dan kelenturan

dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi

modern yang berkembang.

Konsep hukum Indonesia adalah hukum tertulis sebagaimana hukum yang dianut

oleh Eropa Kontinental. Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan: “Segala

Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan

yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini”. Berdasarkan pasal tersebut, maka yang

dimaksud dengan hukum adalah hukum yang tertulis atau undang-undang dan bukan

kitab yang berisi doktrin-doktrin hukum/fikih, tetapi ketentuan ini bukan merupakan

ketentuan yang menutup pintu ijtihad bagi hakim dalam menemukan hukum, sebab

13
Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia, Khairul Bayan, Jakarta, 2004,

hlm. 110. Legal opinion disini adalah kaitannya pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Dewan
Syari’ah Nasional (DSN) mengenai hukum Islam berkenaan dengan kegiatan dibidang ekonomi
syari’ah.

14 Tim Pengembangan Perbankan syari’ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan
Implementasi Operasional Bank Syari’ah, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 13
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konteks tugas hakim berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUKK, hakim tidak boleh menolak

perkara dengan alasan hukum (hukum tertulis) tidak ada atau kurang jelas. Selain itu

tidak ada satupun ketentuan undang-undang yang melarang penerimaan atas ilmu

pengetahuan termasuk doktrin fiqih dan kadang-kadang hakim merasa pengetahuannya di

bidang hukum masih sangat terbatas, sehingga menganggap perlu mendasarkan

putusannya pada pendapat para ahli yang dianggapnya lebih mengetahui.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UUKK juga dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak

hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu tidak benar apabila hakim

dengan alasan kepastian hukum mendasarkan putusannya pada bunyi undang-undang.

Seharusnya kedua konsep sistem hukum di atas dipadukan secara komplementer dimana

kepastian hukum harus ditegakkan selama tidak bertentangan dengan rasa keadilan.

Tugas hakim adalah sebagai pengharmonisasi antara hukum dalam pengertian undang-

undang dengan hukum yang riil hidup di masyarakat. Hal-hal demikian tersebut, menarik

untuk diteliti bahwa fiqih muamalah adalah salah satu sumber hukum kongkrit yang

hidup di masyarakat dalam ranah ekonomi syariah yang perlu dikaji dan dianalisis lebih

lanjut penggunaan dan penerapannya dalam sengketa ekonomi syariah yang pada saat ini

berdasarkan UUPAg telah menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk

menyelesaikannya. Selain itu, sepengetahuan penulis belum ada penelitian tentang hal

tersebut sebelumnya.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah penerapan fiqih muamalah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah

di Pengadilan Agama telah sesuai dengan prinsip syariah?

2. Bagaimanakah aktualisasi fikih muamalah yang telah menjadi hukum positif di

Indonesia?


