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EKSISTENSI DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DALAM

KONFIGURASI POLTTIK HUKUM INDONESIA

Rahmida Erliyani 
I

ABSTRAK

Secara yuridis eksisfensi lembaga Peradilan Agama di lndonesia pasca kemerdekaan

&ltah diatur dalam berbagai peraturan perundang,-undangan, salah satunya yang dianggap

brbagai kalangan bahwa kemadiriannya mulai semakin diakui dalam sysfem peradilan

*ita adalah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang kemudian tahun

frOO mengalami revisi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Dan

revr'si kedua atas UU 7/89 adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun

Nng. Dan ketika kita mencoba menggati ontologidari lJtJ Peradilan Agama ini, dan ketika

ffia mencari ratio legis norma yang tertuang di dalamnya terutama berkaitan dengan

bttenangan mengadilidariperaditan iniyang kerapkali mentgalamipasang surut, sehingga

funandiriannya kadang agak sedikit goyang oleh adanya pilihan hukum yang sering ada

@m kaitannya dengan kewenangannya. Hal ini ada relevansinya dengan politik hukum

yang melatarbelakangi lahirnya peraturan-peraturan hukum tersebut, sehingga dapat

Wngaruh terhadap eksisfensi dan kewenangan absolute lembaga peradilan Agama.

W Kunci : Peradilan Agama, Kewenangan Absolut, Potitik Hukum

PENDAHULUAN

Secara kontitusional Negara kita telah mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yang

hnudian diperjelas kembalidalam undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa pelaksana

hhrasaan kehakiman di Negara ini dijalankan oleh empat badan peradilan dan lembaga

pradilan Agama salah satunya.

Lembaga Peradilan Agama di lndonesia sudah ada sejak lama, dan keberadaannya

GrIa historis dapat kita ketahui bahwa sejak zaman sebelum lndonesia merdeka yakni

ma zaman kerajaan lslam ada di nusantara ini hingga masa penjajahan kolonial Belanda
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dan sampai era sekarang ini keberadaan lembaga peradilan yang berdasarkan syariat lslam

atau hukum rsram untuk masyarakat rndonesia sudah ada. Namun sejarah juga mencatat

bagaimanakeberadaanlembagatersebutyangkekuasaanataukemadiriannyadalamsalah

satu pelaksana kekuasaan peradilan mengalami pasang surut, halinijuga adalah salah satu

pengaruhdaripolitikhukumbaikzamanPenjajahanhingamas,aordebarudansekarang

ini.Adakalanya kekuasaan atau kewenangan Peraclilan Agama ini dibatasi dengan berbagai

kebijakan atau peraturan perundang-undangan'

secara yuridis keberadaan lembaga Peradilan Agama di lndonesia pasca kemerdekaan

telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan' salah satunya yang dianggap

berbagaikalanganbahwakemadiriannyamulaisemakindiakuidalamsystemperadilan

kita adalah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 ( selanjutnya di sebut

uu 7/89 ) tentang Peradilan Agama, yang kemudian tahun 2006 mengalami revisi dengan

disahkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006' Dan revisi kedua atas uu 7/89 adalah

dengan lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009'

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ( selanjutnya di tulis uu 3/2006 )' merupakan

salahsatubuktipengakuanSecarayuridisolehhukumpositiftentangkeberadaanHukum

lslam dalam masyarakat lndonesia, sebab UU 3/2006 semakin memperluas kewenangan

badan peradilan ini untuk meyelesaikan sengketa atau persoalan yang dihadapi masyarakat

lndonesia khususnya berkenaan dengan penegakan hukum syariah bagimasyarakat muslim

khususnya. Pada UU 3/2006 ini menambah kewengan baru bagi Peradilan Agama yakni

denganadanyakewenanganlembagaperadilaniniuntukmenyelesaikansengketabidang

Ekonomi SYariah.

Diundanngkannya uu 3/2006, membawa perluasaan kewenangan mengadili dari

peradilan agama yang sebelumnya tidak diatur kewenangannya untuk menyelesaikan

perkara tentang zakat,infaq dan ekonomi syariah,bagi orang-orang yang beragama lslarn'

sekarang oleh UU 3/2006 hal itu merupakan kewenangannya peradilan agama'1 Selain tiga

bidang tersebut untuk bidang perkawinan ada pula keweangan baru peradilan agama untuk

menyelesaikan perkara pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama lslam'

seiring dengan penambahan kewenangan bagi peradilan agama ini' maka

semakin dituntut peranan peradilan agama untuk memberi keadilan dan kepastiar

hukum bagi masYarakat.

ffio.2009,KesiapanPengadilanAgamaMenerima,Memeriksadan
Perkara Ekonomi Syariah,Jakarta :BPHN Departemen Hukum dan HAM'hlm'15
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Salah satu kewenangan baru Peradilan Agama setelah lahirnya UU 3/2006 adalah
berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelasaikan perkara Ekonomi Syariah.
Penambahan kewenangan lembaga peradilan agama seiring dengan semakin berkembangnya
kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan perekohomian secara islami.

Ekonomi syariah yang disebutkan dalam UU 3/2006 penjelasan pdsal4g, bahwa yang
dimaksud ekonomisyariah meliputi kegiatan ekonomi (a) bank syariah,(b) lembaga keuangan
mikro syariah, (c) asuransisyariah, (d).reasuransisyariah, (e) reksa dana syariah (f) obligasj
syariah & surat berharga berjangka menengah syariah (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan

syariah, (i) pegadaian syariah, (j) bisnis syariah.

Salah satu bidang ekonomi syariah adalah bank syariah. perkembangan bank yang
berdasarkan prinsip syariah ini sudah lama di rintis oleh para pihak yang peduli dengan
penerapan prinsip dan hukum lslam dalam kehidupan masyarakat lndonesia.pekembangan
perekonomian yang berbasis syariah di Negara iniditandaidengan semakin bermunculannya
pembiayaan dan perbankan yang melakukan kegiatannya dengan berbasis syariah.Dan
secara yuridis formal dalam hukum positip lndonesia telah diatur dengan Undang-undang
No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. ( setanjutnya di tutis UU 21l2OoB ).

Perbankan syariah adalah segala suatu yang menyangkut tentang bank syariah dan
unit usaha syariah,mencakup kelembagaan,kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya ( pasar 1 angka 1 nu 21r200g )

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang secara operasinal dan konseptualnya
dengan menggunakan prinsip syariah yang menurut jenisnya terdiri ri Bank Umum syariah
(BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS).sedangkan kalau kita membiacarakan
perbankan syariah menurut uu 21 l2oo8 maka meliputi BUS, BPRS dan UUS ( Unit usaha
Syariah ).

Keberadaan perbankan syariah ini selain diatur dalam uu 21 I 2oog,berkenaan dengan
penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan hubungan hukum atau kinerja
perbankan ini, di aturpula oleh UU 3t2ooo pada pasal 4g tentang kewenangan absolute
Peradilan Agama, disebutkan bahwa bidang ekonomi syariah ( dalam hal ini meliputi pula
perbankan syariah ) menjadi kewenangan absolute peradilan Agama. Namun mengenai
ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan Agama di bidang
bank syariah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam uu pA ( uu 3/2006 ) tersebut.2

2 cik Basir' 2009, Penyelesaian sengketa Perbankan syariah di pengadilan Agama dan Mahkamah
Syar'iyah, Jakarta : Kencana.hlm. 1 00
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Dalam UU 211 2008 tentang Perbankan syariah pada pasal 55 mengatur tentang

penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan dengan dua pilihan,

apakah melalui Peradilan Agama ( lihat pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang kewenangan

absolute peradilan agama) atau sesuai akad yang memungkinkan para pihak sesuai akad

tersebut dapat memilih penyelesaian selain di Peradilan Agama ( lihat penjelasan pasal

55 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) yakni melalui musyawarah,

mediasi perbankan, melalui Basyarnas, dan dapat pula memilih melalui Peradilan Umum.

Yang menarik dalam hal ini secara yuridis formal hukum positip Negara kita mengatur

tentang pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa untuk perbankan syariah, dan banyak

kalangan mempersoalkan hal ini mengingat banyak pihak yang meragukan kesiapan dan

kesungguhan hakim hakim di lingkungan peradilan umum untuk dapat menerapkan prinsif

syariah atau berdasarkan hukum lslam untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah

yang secara konseptual dan operasionalnya berdasarkan prinsif syariah.

Selain itu bila kita melihat keberadaan bank syariah yang berada dalam system perbankan

nasional tentu keberadaannya tidak terlepas dari aturan hukum positip nasional kita. Menurut

Gandasubrata bahwa dalam operasionalnya bank syariah tentu terkait dengan berbagai

lapangan hukum, yakni lapangan hukum perdata, lapangan hukum pidana dan lapangan

hukum tata Negara.3 Namun yang menjadi persoalan kemudian dalam bidang hukum mana

yang jika terjadi sengketa perbankan syariah yang akan diselesaikan melalui lembaga

peradilan Agama sesuai kompetensi absolutnya tersebut. Sehingga menjadi menarik karena

selain adanya ketentuan pilihan hukum dalam penyelesalan sengketa perbankan syariah

yang diatur dalam pasal 55 UU 2112008 tersebut, dan mengenai bataS dan jangkauan

kewenangan absolut Peradilan Agama juga tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU

3/2006. Dan jika kita lihat pada Undang-Undang kekuasaan kehakiman yakni UU Nomor

48 tahun 2009 yang menegaskan dalam pasal 59 ayat (3) bahwa pelaksanaan putusan

arbitrase jikapara pihak tidak melaksanakan dengan sukarela, maka pelaksanaan dilakukan

berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri. Bagaimana dengan putusan arbitrase melalui

BASYARNAS ( Badan Arbitrase syariah Nasional), apakah juga akan dilaku[cqp berdasarkan

perintah ketua pengadilan negeriatau ketua pengadilan agama untuk pelaksanaan putusan

arbitrase tentang perbankan syariah ini, bagaimana relevansinya dengan kompetensiabsolute

peradilan agama dalam hal ini.

Pada penulisan ini ada 2 (dua) persoalan yang akan dianalisa lebih jauh berdasarkan

pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan dan metode lainnya yang dapat

3 tbid

o
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membantu penulis dalam menganalisanya. Permasalahan pertama adalah tentang bagaimana

eksistensi Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam

konfigurasi politik hukum lndonesia.Kedua, apakah lembaga peradilan agama dapat

dikatakan memiliki kewenangan yang absolute dalam penyelesaian sengketa perbankan

syariah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 49 UU No 3Tahun 2006' jika kita lihat

dalam konteks adanya aturan mengenai pilihan hukum dalam peraturah lain yakni dalam

UU tentang Perbankan Syariah ( UU No 21 Tahun 2008)'

PEMBAHASAN

Peradilan Agama adalah sebutan bagi salah satu lembaga peradilan yang ada di

Negara ini sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai penruujudan dari

ketentuan konstitusiyang telah dijabarkan dalam uU Kekuasaan Kehakiman' Keberadaan

lembaga peradilan ini sudah lama ada, sejak lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

( selanjutnya ditulis uu7t1989 )istilah peradilan agama ini semakin mantap digunakan'

walaupun dalam peraturan terdahulu sudah ada pengakuan secara tidak langsung denngan

keberadaan rembaga peradiran ini. Misarnya daram beberapa peraturan masa penjajahan

kolonial Belanda, dan pasca kemerdekaan ( masa orde lama dan orde baru )'

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Agama lslam

kepada orang-orang lslam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi

Agama.Yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam system peradilan

nasional.a Peradilan agama tersebut pada dasarnya sudah ada sejak dulu seiring dengan

masuknyaagamalslamdinusantaraini.Padamasaduludikenaldengansebutanlembaga

tahkim, yaknilembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang yang beragama lslam yang

dilakukan oleh ahli agama lslam, hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang mayoritas

beragama lslam. Lembaga tahkim itu kemudian semakin berkembang dan sangat diperlukan

masyarakat dengan berbagai istilah dalam penyebutannya ada yang disebut Kerapatan Qadi'

Mahkamah Syari'iyah, Raad Agama dan lain lain'

sebelum lndonesia merdeka ada beberapa peraturan hukum masa kolonial yang

bekenaan dengan keberadaan lembaga peradilan agama ini yakni stb 1882 No 152 dan stb

1937 No 116 dan No 610, yang merupakan peraturan tentang Peradilan Agama untuk wilayah

Jawa dan Madura, dan ada pula Stb 1g37 No. 638 dan No 639 tentang Kerapatan Qadi dan

Kerapatan Qadi Besar untuk residen Kalimantan selatan dan Kalimantan Timur' Peraturan

4M.DaudAli,lgg0,Azas.azasHukumtslam,Jakarla:RajawaliPress'h1m.249
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yang berbeda tersebut juga menyebabakan perbedaan akan penyebutan peradilan agama
dan perbedaan kewenangannnya dalam penyelesaian sengketa. Untuk wilayah Jawa dan
Madura sebutannya dengan istilah Raad Agama atau Piesterrad. Sedangkan Kalimanatan
Selatan dan Timur disebut dengan istilah Kerapatan eadi.

Kewenangan lembaga peradilan agama untuk wilayah Jawa dan Madura dengan wilayah
lain di luar Jawa dan Madura terjadi perbedaan, misalnya dalam hal kewenangan untuk
menyelesaikan perkara kewarisan yang berbeda antara di pulau Jawa dan Madura yang
oleh Stb 1937 No 116 dinyatakan penyelesaian sengketa perkara kewarisan dan wakaf,
bagi masyarakat Jawa dan Madura di selesaikan oleh lembaga peradilan yang disebut
Landrad atau Pengadilan Negeri, demikian juga untuk wilayah Kalimantan selatan dan
Timur, sementara untuk wilayah diluar itu sengketa kewarisan dan wakaf diselesaiakn oleh
Pengadilan Agama . Realita sejarah ini Nampak terlihat perbedaan dan hal ini tidak terlepas
dari pengaruh politik hukum pemerintah Kolonialwaktu itu, yang berupaya sedapat mungkin
menekan perkembangan hukum lslam untuk dapat dipakai secara luas oleh masyarakat
muslim waktu itu.

Pada masa penjajahan Belanda dalam konteks berlakunya hukum lslam pada masyarakat
pribumi menarik perhatian berbagai kalangan ilmuan,misalnya Salomon Keyzer dan Van
den Berg ( 1845 - 1927 )yang mengemukakan pendapat bahwa hukum mengikuti agama
seseorang, kalau dia orang lslam, maka hukum lslam lah yang berlaku baginya,pendapat
tokoh ini sangat dominan pada masa itu. Menurutnya orang lslam menerima hukum lslam
sebagai suatu kesatuan dalam kehidupannya, pendapat Van den Berg ini disebut sebagai
teori reception in complexu.

Namun seiring waktu, pendapat itu dibantah oleh teorinya snouck Hurgronje, yang
menyatakan bahwa yang justru berlaku kuat pada masyarakat Hindia Belanda adalah hukum
adat' bukan hukum lslam, teorinya ini dikenal dengan sebutan teori Resepsi. pendapatnya

snuck Hurgronje ini diikuti oleh Van Vollen Hoven, yang kemudian sangat mempengaruhi
pada politik pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menjadisenjata politik hukum pemerintah

kolonial Belanda masa itu untuk dapat menaklukkan perlawan rakyat, misalnya untuk
menaklukan masyarakat Aceh dalam perang Aceh.Dan untuk kepentingan lainnya, politik
hukum pemerintah Kolonial Belanda dengan teori tersebut yang dikembang pula oleh Mr.B.Ter
Haar, semakin mengesampingkan hukum lslam bagi masyarakat Hindia Belanda, terbukti
dalam catatan sejarah dengan dikeluarkannya pasal 134 (2) ls ( /ndische sfaafsreg eting)
tahun 1929 yang berbunyi bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara orang lslam, maka
akan diselesaikan oleh Hakim agama islam jika hukum adat mereka menghendakinya dan
sejauh tidak ditentukan lain dalam ordonansi. Hal ini menunjukkan pokitik hukum pemerintah
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Kolonial Belanda yang sangat mempersempit kewenangan hakim agama lslam dalam

menyelesaikan sengketa, termasuk perkembangan tahun 1937 dengan Stb No 116 yang

mencabut wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara kewarisan dan wakaf

untuk wilayah Jawa dan Madura, Dan pada masa setelah bangsa kita merdeka, persoalan

kemandirian lembaga Peradilan Agama juga mengalami pasang surut, dengan berbagai

peraturan hukum yang mengaturnya menunjukkan politik hukum pemerinath waktu itu misalnya

masa orde lama dan orde baru masih belum benar-benar memberikan kemandirian kepada

lembaga peradilan agama dalam system kekuasaan kehakiman nasional.

Setelah kemerdekaan bangsa lndonesia, teori Receptie yang telah banyak digunakan

dalam politik hukum pemerintah kolonial masa lalu mendapat banyak bantahan. Dalam

konteks pemberlakuan hukum lslam muncul berbagai teori reaksi atas teori Receptei,

ada tiga teori yang membantahnya yakni teori Receptie exit, receptie a contrario dan teori

eksistensi.s Ketiga teori ini membuka jalan yang lebih baik bagi hukum lslam masuk dalam

hukum nasionalkita, sehingga menjadi bagian dalam hukum positip lndonesia sebagai hukum

lslam lndonesia. Dan legalisasi hukum lslam di lndonesia mulai menampakkan kemajuan"

Karena sudah banyak peraturan hukum positip kita yang secara substansi berasal dari

hukum lslam, terutama bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan absolut peradilan

Agama. Misalnya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No 28 tahun 1g77 tentang

perurakafan tanah, UU 711989 jo UU 3 /2006 jo UU 50/2009 tentang Peradilan Agama, dan

sekarang UU Perbankan Syariah ( UU 21l2OOg).

Pada masa orde baru, tahun 1989 sebagai puncak kemajuan essensial hukum Islam

sebagai ius constitutum dengan lahirnya UU Peradilan Agama (UU lt1g89 ) dan lahimya

Kompilasi Hukum lslam ( dalam lntruksi Presiden No 1 Tahun 1gg1 ). Dengan lahirnya UU 7

/1989 tentang peradilan agama, memberikan kedudukan yang semakin mantap bagi lembaga

peradilan ini, yang sesuai dari apa yang ditentukan dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang

mengakui keberadaan empat badan peradilan dalam system kekuasaan kehakiman nasional.

Keberadaan atau eksistensi peradilan agama dalam hukum nasionaltelah diakui, dengan

kemadiriannya sebagaisalah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan lembaga

penyelesaian sengketa untuk masyakat muslim khususnya dan untuk masyarakat lain yang

menundukkan diri dalam hukum lslam. Walaupun dalam perkembanganya kewenangan

lembaga peradilan agama ini beberapakati mengalami pasang surut, diantaranya dengan

5 Aripin, Jaenal,2008, Peradilan Agama datam Bingkai Reformasi Hukum di lndonesia, Jaka(a : Ken-
cana.hlm.407.
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adanya ketentuan fiat ekskusi dari Pengadilan negeri, yang menunjukkan kemandirian

lembaga peradilan agama ini telah dikebiri. Kemudian pada tahun 1989 dengan lahirnya

UU No 7 tahun 1989, mengembalikan kemadirian dan memnatapkan kemandirian lembaga

peradilan ini dengan dihapusnya ketentuan mengenaifiat eksekusitersebut. Namun dalam

UU 7 / 1989 kembali mengurangi kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan

sengketa yakni berkenaan dengan sengketa kewarisan, karena adanya ketentuan mengenai

pilihan hukum dalam penjelasan umum angka 2,yangmenunjukkan adar{ya dissinkronisasi

dengan pasal 49 ayat (1).6 Kemudian dengan lahirnya UU 3 / 2006 sebagai revisi terhadap

UU 711989, kembali memantapkan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan

sengketa kewarisan, karena mengenai pilihan hukum dalam bidang keWarisan tersebut yang

ada dalam UUll 1989 telah dihapus dalam ketentuan UU 3/2006. Bahkan kewenangan

peradilan agama semakin diperluas dengan adinya penambahan kewenangan baru yakni

bidang zakat, infaq dan ekonomi syariah.

Namun dalam masa reformasi ini kembali melahirkan pilihan hukum yang terkait dengan

kewenangan peradilan agama, yakni dalam UU 21 I 2008 tentang perbankan syariah, ada

pilihan hukum bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah yang salah satunya dapat

memilih menyelesaikannya melalui peradilan umum (demikian penjelasan pasal 55 ayat

(2) UU 21t2008 ).

Dalam pendekatan historis ini kita telah dapat mengetahuiontologidari peraturan hukum

( UU peradilan Agama ). Dan kita dapat melihat bagaiman perkembangan pasang surut

kewenangan badan peradilan ini yang kesemua itu terkait dengan politik hukum.

Dalam konteks eksistensi peradilan agama dalam hukum nasional kita sebagai suatiu

lembaga penyelesain sengketa bagi masyarakat lndonesia yang masyoritas muslim, dapat

kita lihat hubungan tolak tarik antara politik dan hukum,nampak hukumlah yang terpengaruh

oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energy yang lebih besar daripada

hukum. T Dalam haleksistensiperadilan agama dalam system kekuasaan kehakiman pengaruh

politik juga sangat terkait. Terutama ketika kita menggali ontologi dari UU Peradilan Agama,

dan ketika kita mencari ratio legisnya norma yang tertuang di dalamnya terutama berkaitan

dengan kewenangan mengadili dari peradilan ini yang kerapkali mengalami pasang surut,

sehingga kemandiriannya kadang agak sedikit goyang oleh adanya pilihan hukum yang

sering ada dalam kaitannya dengana kewenangan peradilan agama ini.

6 Erliyani,Rahmida ,1997,' Retevansi Pitihan Hukum dalam Bidang Kewaisan dengan Kompetensi pen-

gadilan Agama, (, (Tinjauan terhadap UU No 7 tahun 1989 ), Sknpsr, Banjarmasin : Fakultas Hukum Unlam.

7 Mahfud MD, Moh.1998, Politik Hukum di lndonesia, Jakarta : Pustaka LP3ES lndonesia.hlm.l3
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Dengan menggunakan asumsi dasar bahwa hukum sebagai produk politik, maka politik

akan sangat menentukan hukum sehingga studi ini meletakkan politik sebagai variabel

bebas dan hukum sebagai variabel terpengaruh. Dengan pernyataan hipotesis yang lebih

spesifik dapat dikemukakan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter

produk hukum tertentu di negara tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya

demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara

yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter orTodoks/ konservatif/

e/ifis. Perubahan konfigurasi politik dari otoriter ke demokratis atau sebaliknya berimplikasi

pada perubahan karakter produk hukum. I Sehingga dengan meneraah apa yang dikemukan

oleh Moh.Mahfud MD tersebut kita dapat menilai apakah produk hukum nasional kita yang

terkait dengan eksistensi peradilan agama dan kewenangannya yakni UU Peradilan Agama

sudah dapatkah dianggap sebagai produk hukum yang responsif atau tidak. Karena Produk

hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan

memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar

dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu didalam masyarakat. Hasilnya

bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.

Disamping produk hukum yang karakternya responsif maka dapat pula berkarakter

konseruatif/ortodoks/e/ifls. Menurut Moh Mahfud MD bahwa produk hukum konservatif/

orTodoks/e/ifis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik,

lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrunientalis, yakni menjadi

alat pelaksanaan ideologidan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum

ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan tuntutan kelompok maupun individu-individu di

dalam masyarakat.Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. e

Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif,

yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok

sosial dan individu di dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang

berkarakter ortodoks bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga/negara

terutama pemegang kekuasaan eksekutif.

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang yang berkarakter responsif bersifat aspiratif.

Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak

masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai

kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedangkan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat

8 tbid

I tbid
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satu parpol berkuasa, namun masa orde baru tidak sepenuhnya otoriter, sehingga produk

hukumnya masa itu sebagian bersifat ortodoks/ konservatif . Tetapi dalam hal kelahiran produk

hukum berupa UU 7/1989 masa itu yang dianggap kearah otoriter, tetapi teorinya Mahfud

MD tentang konfigurasi politik, tidak sepenuhnya benar untuk kelahiran produk hukum UU

711989. Walaupun produk hukum tersebut lahir dalam konfiguarsi politk pemerintah lndonesia

yang kearah otoriter,namun karakter produk hukum itu lebih kearah produk hukum yang

responsive, hal ini dikarenakan eksistensi peradilan agama ini merupakan institusi hukum

yang sangat diperlukan masyarakat untuk mengakkan hukum lslam. Hal ini dipengaruhi

oleh keadaan masyarakat yang menggunakan hukum yang hidup ( the living law ). Sesuai

dengan teorinya Eugen Ehrlich.l2 Bahwa hukum timbulatau terbentuk dari kenyataan sosial,

dalam haltimbulnya produk hukum berupa UU tentang peradilan agama yang menunjukkan

eksistensi lembaga tersebut didasari oleh kesadaran sosial akan perlunya lembaga tersebut

untuk dapat menerapkan hukum lslam dalam kehidupan masyarakat.karena dalam realitanya

hukum lslam di lndonesia adalah the living law .

Dalam perkembangan selanjutnya lahir UU 3/2006 yang lahirnya dalam era reformasi,

yang konfigurasi politik Negara bersifat demokrasi sehingga kelahiran UU 3/ 2006 ini dapat

dinyatakan sebagai produk yang responsif.

Dalam politik hukum nasional dewasa ini dalam situasi Negara yang demokrasi,

penghargaan akan hak-hak warganegara sangat penting, sehingga hak warga Negara

yang muslim untuk mentaati hukum lslam sebagai bagian tak terpisahkan dari keyakinan

beragamanya, haruslah dihargaidengaan penghargaan secara yuridis formal. Politik hukum

negara Republik lndonesia yang berdasarkan Pancasila mengherrdaki berkembangnya

kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Dengan

berpangkal pada teori Friederich Julius Stahl dan Hazairin, TahirAzhary mengemukakan

teori "lingkaran konsentris" yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama,

hukum, dan negara.13 Teori ini dapat dipakai sebagai teropong untuk melihat negara Republik

lndonesia sebagai negara berdasar atas hukum yang bercita hukum Pancasila pada masa

mendatang. Negara berdasar atas hukum yang berfalsafah negara Pancasila, melindungi

agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mohammad Hatta, salah seorang the founding

fathers Rl, menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik lndonesia, syariat

12 Tanya, Bernad L dkk, 2009, Teori Hukum Strategi tertib manusia dalam Lintas Ruang dan Generasi,
Yogyakarta : Genta Publishing.hlm.l 28

13 Amrullah ,Ahmad. SF dkk,1996, DimensiHukum lstam dalam Sisfem Hukum Nasional,Jakarta : Gema
lnsani Press.hlm.184.
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lslam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan

lndonesia sehingga orang lslam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi

lndonesia. Sejalan dengan hal tersebut dalam konteks keberadaan peradilan agama

dalam pembinaan hukum nasional sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di

lndonesia, tentu sangat penting diperhatikan mengenai eksistensinya sebagai salah satu

institusi penegakan hukum di Negara ini guna mewujudkan keadiran dan kepastian hukum'

oleh karenanya pembinaan hukum nasional yang berartijuga membina institusi penegak

hukum disamping membina substansi hukum nasional' maka pembinaan akan eksistensi

peradilan agama sebagai sebuah lernbaga peradilan Negara untuk menjadi salah satu

intrumen untuk menegakkan hukum guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan

kepastian hukum harus terus ditingkatkan baik berkenaan dengan kemandiriananya maupun

terkait dengan kewenangannya secara absorute. sebagai institusi penegak hukum eksistensi

peradilan agama harus kuat status dan kedudukannya' Kuatnya status dan kedudukannya

serta jelasnya ruang lingkup kewenangannya akan memberikan kepastian hukum bagi

masyarakat.Lawrence M. Freidman dalam teori three elements law system' mengatakan

bahwaefektifatautidaknyapenegakanhukumsalahsatunyaditentukanolehkuattidaknya

strukturhukumyaknilembagaperadilanlaPerubahansignifikanpadaeksistensiperadilan

agama masa reformasisekarang inidalam konfigurasi politik yang demokrasi' menunjukkan

eksistensi lembaga peradilan ini sebagai lembaga peradilan yang mampu memberikan rasa

keadilan bagi masyarakat. Adapun eksistensinya : status yang kuat secara konstitusional'

kedudukannyasudahsamadenganbadan-badanperadilanlainnyadibawahMA,sehingga

kemadirian dan independensinya bisa meningkat' Dengan begitu dalam relavansinya dengan

perwujudan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat oleh lembaga ini dapat tercapai'

Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian sengketa Perbankan

Syariah

sebenarnya,prakarsatentangPerbankansyariahdilndonesiasudahdirintissejak

lama, yakni ditahun 1980-an, ketika beberapa aktivis muda lslam melakukan kaiian tentang

ekonomisyariah, merekomendasikan urgensi Perbankan syariah, bahkan mempraktikkannya

dalam skala yang terbatas, antara lain melalui Bait a-Tamwil salman' Bandung' upaya yang

lebih intensif dilakukan pada tahun 1990',ah, yang mencapai puncaknya pada Musyawarah

NasionallVMajelisUlamalndonesia(MUl)diJakarta,22-25Agustuslgg0yangmenghasilkan

amanatbagipembentukankelompokkerjapendirianPerbankanSyariahdilndonesiayang

14 JaenalArifin, 2008. Op.Cit' hlm'407
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dikenaldengan Tim perbankan MUl. Hasil kerja Tim ini adalah pendirian PT Bank Muamalat

Indonesia (BMl), 1 November 1999, dengan modal awal Rp 106 miliar lebih. Beberapa tahun

kemudian, Bank Syariah bermunculan, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank

Mega Syariah lndonesia, dan lain sebagainya.ls 
" r

Berdasarkan sejarah pendirian BMl,menurut Widjanarto, dalam bukunya Hukum dan

Ketentuan Perbankan di lndonesla,terbitan PT Pustaka Utama Grafitil 1993 bahwa pihak

pemerintah saat itu yakni Presiden Soeharto, Wakil Presiden Sudharmono, dan pejabat negara"

lain menjadi pendukung utama pendiriannya sehingga pendirian Bank Syariah pertama di

lndonesia ini penuh dengan nuansa politik.16 Walaupun ada pula Qeberapa kalangan yang

tidak mendukung dan mengkhawatirkan kelahiran BMI ini yang dianggap kurang baik bagi

iklim perekonomian dan politik Nasional dikhawatirkan mengundang SARA. Namun dalam

perkembangannya, pendirian Perbankan Syariah mulai berpijak pada landasan ekonomi,

sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga / pertumbuhan Perbankan Syariah di

lndonesia cukup Pesat.17

Walau begitu, perkembangan Perbankan Syariah belum diimbangi dengan kemajuan

di bidang hukum Perbankan Syariah, dengan tidak adanya Undang-Undang (UU) yang

secara spesifik mengelaborasi kekhususan Perbankan Syariah. Jika dihitung, rentang

waktu antara pendirian Perbankan Syariah (Tahun 1980) dengan pembentukan UU No.

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membutuhkan waktu sekitar 28 tahun. Jadi,

pengesahan UU Perbankan Syariah oleh DPR, 17 Juni 2008 dan pengundangannya oleh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 16 Juli 2008, dapat dikatakan sangat telat.Padahal

UU ini merupakan peraturan hokum positip yang sangat sejalan dengan konsep hokum

lslam yang diyakini mayoritas masyarakat lndonesia yang mengedepankan system ekonomi

lslam yang menganggap bunga adalah riba dan dilarang untuk dipraktekkan dalam bisnis

maupun investasi ekonomi masyarakat. Padahal di zaman penjajahan saja, pemerintahan

kolonial Belanda sudah mengakomodasikan sebagian aspirasi masyarakat muslim dalam

hal ini, seperti tercermin dari ordonansi riba tahun 1938. Ordonansi riba ini dikeluarkan untuk

mencegah praktik riba dikalangan masyarakat, antara lain dengan memberikan kewenangan

kepada hakim untuk membatalkan perjanjian yang dianggap memberatkan salah satu pihak

atau memperingan beban pihakyang merasa diberatkan itu (Pasal2ayat-l4 OrdonansiRiba

15 Zubairi ,Hasan , 2009, Undang Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum lslam dan Hukum Nasi'

on al, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm' 1 0

16 tbid
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1938;'ta Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan
syariah atau (hukum) lslam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan datam
agama lslam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan
riba serta larangan investasi untuk usaha usaha yang dikategorikan haram (misalnya : usaha
yang terkait dengan produksi makanan atau minurnan harar-n, usaha media yang islami
dan lain lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankbn konvensional. pada
prinsipnya perbankan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum lslam antara bank
dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan atau
kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.lslam tidak memperbolehkan "menghasilkan
uang dengan uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena
tidak memiliki nilai intrinsik

Kegiatan usaha pada bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan
bank konvesional. Secara umum produk-produk yang digunakan bank syariah terdiri atas
tiga kategori, yaitu:

1. Produk penghimpun dana (tunding)

2. Produk penyaluran dana (financing)

3. Produk jasa (services)7e

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan sehubungan dengan kegiatan
usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun
Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS). Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan
usahanya diatur oleh Bank lndonesia melalui Pasal 36 Peraturan Bank lndonesia No.6t24t
PBll2004'kegiatan itu antara lain adalah sebagai Penghimpunan dana yaitu Giro berdasarkan
prinsip wadi'ah., Tabungan berdasarkan prinsip wadi 'ah dan/ atau mudharabah, Deposito
berjangka berdasarkan prirrsip mudharabah Dan kegiatan penyaluran dana berupa jual
beli adalah Murabahah,lshtishna dan salam. Kemudian yang merupakan kegiatan bagi
hasil adalah Mudharabah ,Musyarakah. Adapun yang tergolong kegiatan dengan prinsip
sewa menyewaadalah liarah,liarah muntahiyah bittamtik. Yang merupakan prinsip pinjam
meminjam berdasarkan akad qardh. Dan Jasa pelayanan adalah wakalah, Hawalah,
Kafalah, Rahn.

Adapun yang di maksud dengan sengketa Perbankan Syariah adalah sengketa yang
terjadi antara bank syariah dengan nasabahnya atau dengan pihak lain, karena adanya salah
satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Sebagaimana dalam sengketa

18 tbid

19 Heri Sudarsono, 2007. Bank dan Lentbaga Keuangan Syariah.yogyakarta: Ekonisia.hlm.56.
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perdata lainnya, dalam sengketa perbankan syariah pun pada prinsipnya pihak-pihak yang
bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa
yang dikehendaki, apakah akan diselesaikan melaluijalurlitigasi (pengadilan) ataupun melalui
jalur non-litigasi (diluar pengadilan) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya datam peraturan
perundang-undangan.

Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa atau perkara melaluijalur
pdngadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) melalui aparat atau
lembaga penegak hukum yang benrrrenang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Pada dasarnya, jalur litigasi merupakan upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa
secara kekeluargaan atau perdamaian diluar pengadilan temyata tidak nrenemukan titik
temu atau jalan keluar.

Dalam penyelesaian perkara perbankan di pengadilan, istilah sengketa tidak selalu
identik dengan perkara. Dalam proses litigasi perdata, perlu dibedakan terlebih dahulu
antara istilah perkara dan sengketa perdata. Kedua istilah ini terkadang kurang tepat
dalam pemakaiannya atau terkadang disamakan begitu saja.padahal kedua istilah tersebut
mempunyai cakupan yang berbeda.Dapat ditegaskan bahwa pengertian perkara lebih luas
daripada pengertian sengketa. Dengan kata lain, sengketa itu adalah bagian dari perkara,
sedangkan perkara belum tentu sengketa. Dalam pengertian perkara tersimpuldua keadaan,
yaitu ada perselisihan (sengketa) dan tidak ada perselisihan (non sengketa).

Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang
dipertengkarkan atau ada yang disengketakan.Perselisihan atau persengketaan itu tidak
dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendirian, melainkan memerlukan penyelesaian melalui
pengadilan sebagai institusi yang berwenang dan tidak memihak.contohnya sengketa
tentang warisan, sengketa jual beli, sengketa hutang-piutang, dan lain-lain.Tugas hakim
ialah menyelesaikan sengketa dengan adil, yaitu mengadili pihak-pihak yang bersangkutan
tersebut dalam sidang Pengadilan dan kemudianmemberikan putusannya.Tugas hakim
yang demikian termasuk iurisdrctio contentio.se, yaitu kewenangan mengadili dalam arti
yang sebenarnya untuk memberikan putusan yang adildalam suatu sengketa.Hakim dalam
menjalankan tugas berdasarkan jurisdictic contentiose haras bersifat bebas, artinya tidak
berada dibawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga (independent justice).

Tidak ada perselisishan artinya tidak ada yang diperselisihkan tidak ada yang
disengketakan, yang bersangkutan tidak mints keputusan dari hakim, melainkan minta
ketetapan dari hakim tentang status darisuatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum.
contohnya permohonan untuk ditetapkan sebagai ahliwaris yang sah, permohonan tentang
pengangkatan anak, dan lait sebagainya.Tugas hakim yang demikian terma suk jurisdictic
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voluntaria, yaitu suatu kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili'

melainkan bersifat administratif saja. Dalam hal ini hakim bertindak selaku petugas

administrasi negara untuk mengatur suatu hal.2o Proses penyelesaian sengketa tertua

adalah proses litigasi di dalam pengadilan. Pengadilan dijadikan the first and thelast resort

dalam penyelesaian engketa, tetapi dalam perkentbangannya mengenai penyelesaian

sengketa melalui lembaga peradilan ini masih belum memuaskan banyak pihak' terutama

pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya menghasilkan kesepakatan yang belum mampu

merangkul kepentingan bersama, kadang cenderung menimbulkan masalah baru' serta

lambat atau lama penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal' Sehingga menimbulkan

pemikiran untuk penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan yang dianggap

dapat mengakomodasi kelemahan-kelemahan litigasi dan memberikan jalan keluar yang

lebih baik dari pengadilan. Proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat

win-win solution, menjamin kerahasian sengketa para pihak, menghindari keterlambatan

yang diakibatkankarena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara

komprehensif dan kebersamaan, dan dapat menjaga hubungan tetap baik Penyelesaian ini

dikenal dengan sebutan non litigasi.2l

Jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan

cara menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya

sangat bervariasi, seperticara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat'

dan I ain-lain. Salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati oleh para

pelaku bisnis adalah melalui lembaga ADR (Alternative Dispute Resolution)."

Adapun bentuk-bentuk ADR, baik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1gg9 maupun beberapa varian ADR lainnya, adalah sebagai berikut: konsultasi,

negoasiasidan konsiliasi ( pemufakatan ),mediasi, 21[i{p6$Q. +;-'

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat ( 2) dikatakan bahwa

,,Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana

dimaksud pada ayat(l), adalah arbiter bukan dari suatu institusi arbitrase yang ada.

Sedangkan arbitrase institutional adalah arbitrase yang sudah permanen dan memiliki

prosedur baku dalam penyelesaian sengketa, seperti BAN, BASYARNAS, BAPMI, ICSID'

dan Arbitration of ICC

20 Abdul Kadir Muhammad,1999.Op.Clf. hlm. 18

21 Wirdyaningsih, ef.al 2006. Bank dan Asuransi tslam di tndonesia.Jakarta: Kencana Prenada Media'

hlm.222.

22 Bambang,Sutiyoso, 2004. Penyelesaian Sengketa Elsnis. Yogyakarta: Citra Media.hlm.9'
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Dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah setidaknya ada tiga peraturan

hukum yang sangat terkait mengenai hal itu, yaitu UU 2112008 tentang perbankan syariah,

UU 3/2006 jo UU 50 2009 tentang Peradilan Agama dan PBI No.9/1glPBllzOO7 tentang
pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta

pelayanan jasa bank syariah.23 (Zubairi Hasan, 200g :225)

Dalam UU 211 2008 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah

diselesiakan melalui Peraadilan Agama ( sesuai kewenangan absolutnya lihat pasal

49 UU 3/2006 ).dan dapat ditempuh penyelesaiannya berdasarkan akad, yang dalam
penjelasannya pasal 55 (2) tersebut bahwa dalam akad tersebut dapat pilih penyelesaian

melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase, dan dapat pula melalui peradilan Umum.

Jika kita hadapkan ketentuan pasal 55 UU 2112008 inidengan ketentuan pada pasal4g

UU 3/2006 tentang kewenangan absolute Peradilan Agama. Maka Nampak terlihat adanya

ketidaksesuaian norma, antara norma dalam UU Peradilan Agama tepatnya pasal 4g UU

312006 yang menentukan bahwa sengketa perbankan syariah adalah kompetensinya peradilan

Agama secara absolute, tetapi jika kita lihat pada ketentuan pasal 55 UU 2112008 nampak

ada peluang penyelesaian melalui lembaga peradilan Umum.

Kontradiksi norma tersebut menyebabkan kewenangan absolute peradilan agama
menjadi sesuatu yang dapat dikatakan melemah atau berkurang. Dalam perjalanan eksistensi
peradilan agama dalam hukum nasional kita dalam pendekatan historis dapat kita lihat adanya
pasang surut kewenangan lembaga tersebut. Dalam masa orde lama kewenangannya juga

dikebiri dengan pernah adanya aturan berupa UU No 19 tahun 1948 yang tidak mengakui
eksistensi peradilan agama dalam system kekuasaan kehakiman nasional kita. Hal ini

menunjukkan politik hukum pemerintah yang tidak aspiratif, tidak melihat kebutuhan hukum
masyarakat. Di masa orde baru juga pernah terjadi pengurangan kewenangan peradilan

agama dengan adanya ketentruan pilihan hukum dalam bidang kewarisan yang pernah ada
dalam UU 7t1989. Dan dalam era reformasiiniternyata terulang kembali mengenai pilihan
hukum tersebut, dalam hal ini berkaitan dengan hukum formalyakni mengenai penyelesaian

sengketa perbankan syariah, yang merupakan kewengan absolute peradilan agama dapat pula

menjadi keweangan peradilan umum jika ada pilihan mengenai hal tersebut di dalam akad.
Walaupun terjadi kontradiktif dalam dua aturan hukum tersebut, jika kita telaah dengan

pendekatan politik hukum ,maka kita dapat memahami bahwa dalam suatu politik hukum
memiliki suatu yang penting yakni tujuan yang hendak dicapai, tu.juan social yang dipilih,
dirumuskan yang kemudian hukum akan menyesuaikan dengan tujuan tersebut, sehingga

23 Hasan, Zubairi, 2009.ap.Cit .htm.2Z|
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terjadidinamika hukum. Politik hukum merupakan salah satu yang menyebabakan dinamika

hukum'24 Dalam dinamika hukum pada eksistensi peradilan agama dipengaruhi kuat oleh
politik hukum yang ada sesuai masanya. Pada masa sekarang ini, dalam perkembangan

kemajuan kehidupan masyarakat yang memiliki tujuan sosial yang tidak boleh lepas
dari falsafah bangsa ini, dalam konfigurasi politik.Negara yang demokrasi cenderung
menghasilkan produk hukum yang responsip. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan social
atau tujuan bangsa iniyang ada dalam politik hukumnya penting memperhatikan eksistensi

dan kemadirian lembaga peradilan sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari
pembinaan hukum nasional.Sehingga dalam kaitannya dengan kewenangan peradilan agama

sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman dinegara ini. Pengurangan atas kompetensi

salah satu lembaga peradilan yang ada dalam suatu Negara, akan berdampak kurang baik
pada implementasinya kelak. Padahal dalam konteks lndonesia modern dengan segala
kompleksitasnya, menurut Satjipto Rahardjo, rnaka hukum dijalankan guna menggapaitujuan
masyarakat yang lebih demokratis, salah satu intrumen yang diperlukan adalah organisasi/
lembaga hukum yang dapat dilihat pada pengadilan, kejaksaan dan kepolisian, tugas lembaga
ini adalah mengkonkritkan hukum dari yang dass so/een menjadi das seein.2s Oleh karena
itu dalam kapasitasnya untuk mengkonkritkan hukum dalam kehidupan masyarakat maka
ruang lingkup kewenangan lembaga-lembaga tersebut haruslah jelas dan kuat, demikian
juga dengan lembaga Peradilan Agama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian permasalahan hukum yang dibahas dalam tulisan ini maka dapat disimpulan
beberapa hal, yakni :

1- Bahwa eksistensi Peradilan Agama dalam mencapai tujuan untuk memberikan rasa
keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, dalam perkembangannya telah
mengalamipasang surut seiring dengan pengaruh politik hukum yang ada pada masanya
dan berkaitan erat juga dengan konfigurasipolitik Negara lndonesia yang telah melahirkan
produk hukum yang berkenaan dengan lembaga peradilan agama.

2. Bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah
sebagaimana yang diatur dalam undang undang, yang semula bersifat absolut kemudian

24 satjipto, Rahardjo.1991, ttmu Hukum, Bandung : pr.citra Aditya Bakti.htm.352.

25 Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif.Yogyakarta :Antony Lib-LSHp, hlm. g
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menjadiberkurang kompetensinya dengan adanya ketentuan pilihan hukum penyelesain

sengketa tersebut yang dapat dilakukan oleh Peradilan Umum jika dikehendaki oleh

para pihak yang dituangkan dalam akad.

B. Saran

1. Dengan mengikuti pendapatnya Satjipto Rahardjo bahwa dalam konteks lndonesia

modern dengan segala kompleksitasnya, maka hukum dijalankan guna menggapaitujuan

masyarakat yang lebih demokratis, salah satu intrumen yang diperlukan adalah organisasi/

lembaga hukum yang dapat dilihat pada pengadilan, kejaksaan dan kepolisian, tugas

lembaga ini adalah mengkonkretkan hukum dariyang dass soleen menjadi das seein'

Dan dengan politik hukum maka dapat dirumuskan tujuan masyarakat terhadap hukum

yang lebih demokratis dapat mudah dicapai.Oleh Karena itu diperlukan suasan politik

hukum yang baik dalam menjaga eksistensi lembaga peradilan khususnya lembaga

peradilan Agama supaya dapat benar-benar menjadi pilar kekuasaan kehakiman yang

baik.

2. Diperlukan kembali kinerja politik hukum dalam mengharmonisasikan peraturan hukum

yang ada tentang perbankan syariah dan kewenangan absolute Peradilan Agama.
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