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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Istilah, Pengertian dan Dasar Hukum Bank Syariah 

 Bank Syariah dikenal  dengan nama lain yaitu bank tanpa bunga (La Riba Bank),  

Bank Islam (Islamic Bank), dan  Bank Nirbunga. Perbankan Syariah mulai diprakarsai 

sejak tahun 1990-an. Bank Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia dan murni 

syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Hubungan hukum antara bank dan nasabah 

merupakan bagian dari kegiatan  muamalah. Di dalam Hukum Islam muamalah dalam 

arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya 

dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial4.  

 Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah 

Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al 

Qur’an dan Hadits. Makna bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah 

Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah 

Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tatacara 

bermuamalat dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba 

untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan 

perdagangan. 

 Bank yang tata cara operasinya mengacu kepada Al Qur’an dan Hadits adalah 

bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti perintah dan larangan yang tercantum 

dalam Al Qur’an dan Hadits. Sesuai dengan  perintah dan larangan itu maka yang dijauhi 

adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk 

usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau5.  

 Di dalam mengoperasionalkan bank syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan 

syariah maka pada setiap bank syariah hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang 

sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam, selain itu dibentuk Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. 

                                                   
4
Hendi Suhendi, 2002, Fiqh Muamalah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 2. 

5Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, 1992, Apa dan Bagaimana Bank 
Islam Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, hlm.2. 
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 Dasar hukum yang utama dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Al 

Qur’an dan Hadis. Berikut ini akan dinukilkan beberapa ayat-ayat dalam Al Qur’an, 

antara lain : 

a. Al-Baqarah: 275, yang artinya: ”orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila”. 

b. Al-Imran: 130, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan”. 

c. An-Nisa’: 29, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. 

Selain beberapa ayat Qur’an di atas berdasarkan hukum positif, landasan dalam 

mengoperasionalkan bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, di dalamnya antara lain mengatur ketentuan tentang 

proses pendirian Bank Umum Tanpa Bunga. Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang 

Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, mengatur tentang beberapa kegiatan usaha yang 

dapat dilakukan oleh bank syariah.  

Peraturan lainnya yang khusus mengatur tentang akad dalam kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana 

serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Peraturan lain yang memberikan dasar bagi 

beroperasionalnya Perbankan Syariah adalah Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. Di dalam undang-undang tentang peradilan agama terdapat pengertian ekonomi 

syariah dan adanya kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah. 
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2.2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

Rintisan praktik perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan adanya pendapat 

dari K.H. Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937–1944 yang 

menyebutkan bahwa alasan penggunaan jasa bank konvensional adalah suatu hal yang 

terpaksa, karena pada waktu itu umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas 

riba6.  

Pada pertengahan tahun 1970-an terdapat ide untuk mendirikan bank syariah yang 

kemudian diwacanakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia dengan Timur 

Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam Seminar Internasional yang 

dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan 

Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide 

tersebut, antara lain: operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum 

diatur, oleh karena itu tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang 

berlaku pada waktu itu adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang 

Perbankan7. 

Konsep bank syariah dari dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, 

merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, oleh karena itu tidak 

dikehendaki pemerintah. Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh 

modal ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Negara-negara Timur 

Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin 

membuka kantor cabang di Indonesia8. 

Pada tahun 1980-an keinginan untuk menerapkan prinsip syariah dibidang 

lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan Baitul 

Tamwil yang berstatus badan hukum koperasi. Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan 

dengan prinsip Syariah yang berstatus Badan Hukum simpan pinjam. Pertama kali 

didirikan di Bandung dengan nama Baitut-Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 

30 Desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982. Kedua, di 

                                                   
6
Karnaen A. Perwataatmadja, 1996, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, Depok, Usaha 

Kami, hlm. 30. 
7Duddy Yustiady, 2003, Penjelasan Perbankan Syariah secara Umum, Makalah, disampaikan pada 

Pelatihan Perbankan dan asuransi Syariah di AJB Bumiputera FISIP UI, Depok, hlm. 2.   
8Gemala Dewi, 2007, Op.Cit. hlm. 58.  
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Jakarta didirikan Koperasi Simpan Pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 

September 1988. 

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Syariah di Indonesia baru 

dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 19-22 Agustus 1990. Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa 

Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah 

Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi 

pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja 

dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan 

dan konsultasi dengan semua pihak terkait. 

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank 

Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 

November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 

miliar. Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, 

dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382,00. Dana 

tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan 

V, juga Yayasan amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, 

Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL dan PINDAD. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah 

Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang Bank Syariah. Berbekal modal awal 

tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi9.  

Pada tahun 1992, Indonesia memasuki era dual banking system dengan 

dimungkinkannya suatu bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil berdasarkan Pasal 13 

ayat (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan 

bahwa salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah 

berdasarkan prisip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 6 

Peraturan Pemerintah  Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi 

Hasil (selanjutnya ditulis PP No. 72 Tahun 1992) dan diundangkan pada tanggal 30 

Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1992.  

 

 

                                                   
9Gemala Dewi, Op.Cit, hlm. 59-60. 
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Pasal 6 PP Nomor 72 Tahun 1992, berisi: 

a. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata 

berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang 

tidak berdasarkan prinsip bagi hasil; 

b. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak 

berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang 

berdasarkan pinsip bagi hasil.  

Penjabaran mengenai ketentuan di atas diuraikan lebih lanjut dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993 yang menyebutkan bahwa: 

a. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat yang dilakukan melalui usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil; 

b. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan 

Syariah; 

c. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS); 

d. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata 

berdasarkan prinsip bagi hasil hanya diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang 

berdasarkan prisip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat 

yang melakukan usaha tidak dengan prisip bagi hasil (konvensional), tidak 

diperkenankan melakukan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.  

 Berdasarkan data dari Bank Indonesia maka perkembangan Perbankan Syariah di 

Indonesia, selain yang telah diuraikan di atas tampak dari beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan antara lain:  

a. Dimulainya era dual-system bank, dengan memungkinkan Bank Konvensional 

membuka Unit Usaha Syariah (UU Nomor 10 Tahun 1998); 

b. Penegasan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan Syariah 

dan dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah (UU Nomor 

23 Tahun 1999); 

c. Diberlakukannya ketentuan kelembagaan bank Syariah yang pertama sesuai dengan 

karakteristik operasional bank syariah (Tahun 1999); 

d. Beroperasinya unit usaha syariah dari bank umum konvensional untuk pertama kali 

(Tahun 1999); 
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e. Diterapkannya instrumen keuangan Syariah yang pertama yang menandai dimulainya 

kegiatan di pasar keuangan antar bank dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip 

Syariah (Tahun 2000); 

f. Dibentuknya satuan kerja khusus (Biro Perbankan Syariah) di Bank Indonesia yang 

menangani pengembangan perbankan Syariah secara komprehensif  (Tahun 2001); 

g. Disusunnya Blueprint Pengembangan Perbankan Syariah (Tahun 2002 dan  2005); 

h. Disusunnya naskah akademis RUU Perbankan Syariah (Tahun 2003); 

i. Diberlakukannya ketentuan kehati-hatian yang pertama sesuai dg karakteristik 

operasional bank Syariah yaitu kualitas aktiva produktif (KAP) dan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (PPAP) bagi bank Syariah (Tahun 2003); 

j. Dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia (Tahun 

2003); 

k. Disusunnya ketentuan persyaratan, tugas dan wewenang DPS (Tahun 2004); 

l. Diberlakukannya Ketentuan permodalan yang khusus bagi perbankan Syariah yang 

telah sesuai dengan standar internasional (IFSB) (Tahun 2005); 

m. Penjajagan ketentuan jaringan secara lebih efisien dan berhati-hati (Tahun 2005); 

n. Inisiatif penyusunan “linkage program” sebagai dasar peran bank syariah dalam 

optimalisasi voluntary sector (Tahun 2005). 

 

Berikut ini akan dipaparkan melalui tabel di bawah ini tentang Blueprint 

Pengembangan Perbankan Syariah tahun 2002 dan 2005. 
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 Tabel 1 

Pentahapan Pencapaian Sasaran Pengembangan Perbankan Syariah Nasional 

(Blueprint dari Bank Indonesia) 

Mememenuhi stand ar
keuangan dan mutu p elayan an
Internasional

Memperkuat

Struktur Indu stri

Meletakan Fondasi
Pertumbuhan

Phase 1 

(2002 – 2004)

Phase 2 

(2004 – 2008)

Phase 3

(2008 – 2011)

Mememenuhi standar
keu angan dan mutu
pelayanan Internasional

Memperkuat

Struktur Industri

Meletakan Fondasi
Pertumbuhan

Phase 1 

(2002 – 2004)

Phase 2 

(2005 – 2009)

Phase 3

(2010 – 2012)

Menuj u integrasi dg 

lembaga keuangan
syariah lainnya

Phase 4 

(2013 – 2015)

Versi 2002

Versi 2005

 
 

Berdasarkan tabel tersebut, khususnya pentahapan berdasarkan versi tahun 2005 

dapat dilihat bahwa saat ini memasuki phase ke-2 yaitu memperkuat struktur industri 

yang akan berakhir pada tahun 2009. Tahapan berikutnya adalah pemenuhan standar 

keuangan dan mutu pelayanan Internasional pada phase ke-3 yang akan dimulai pada 

tahun 2010-2012. Pada tahun 2013-2015 tahapan menuju integrasi dengan lembaga 

keuangan Syariah lainnya. 

Phase ke-2 ini merupakan tahapan memperkuat struktur industri perbankan maka 

berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan 

Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, dapat 

dilihat pada  Skema Bank sebagai berikut.  

Perkembangan Bank Syariah sejak pertama kali berdiri pada tahun 1992 hingga 

Maret  2006 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2 

604

93

511

191

106

192

19

3

Feb’06

611

94

517

192

109

194

19

3

Mar’06

601

92

509

190

106

191

19

3

Jan’06

596

92

504

181

100

183

19

3

Des’05

469

89

380

176

70

161

16

3

Mar’05

487

89

398

179

76

169

17

3

Jun’05

506

92

414

178

90

172

17

3

Okt’05

501

92

409

177

89

169

17

3

Sep’05

489

86

403

172

59

152

15

3

Des’04

373

84

289

147

26

116

8

2

Des’03

Jumlah

BPRS

Total

KK

KCP

KC

UUS

KPO

Tabel Jaringan Kantor Bank Syariah

 
Sumber: Bank Indonesia 

 
 Uraian lebih lengkap mengenai jaringan kerja Perbankan Syariah dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3 

Jaringan Kerja Perbankan Syariah 

Keterangan 1992 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
BUS 1 2 2 2 2 2 2 3 3 

UUS BUK 0 1 3 3 6 8 12 19 22 
Jumlah 
Kantor 

1 43 67 101 146 219 318 415 512 

BPR 
Syariah 

9 78 81 83 84 84 89 92 105 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 

 

2.3.  Perbedaaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah 

 Operasionalisasi antara Bank Konvensional dan Bank Syariah mempunyai 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya dapat dilihat dari aspek teknis penerimaan 

uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan dan persyaratan umum 

pembiayaan. Perbedaannya dapat dilihat dari 7 (tujuh) aspek antara lain: aspek akad dan 
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aspek legalitasnya, lembaga penyelesaian sengketanya, struktur organisasinya, investasi, 

prinsip organisasi, tujuan dan hubungan nasabahnya. Uraian masing-masing akan 

dijelaskan melalui tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4 

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

 Bank Konvensional Bank Syariah 
Akad’ & Aspek 
Legalnya  

Hukum Positif Hukum Islam & Hukum 
Positif 

Lembaga Penyelesaian 
Sengketa 

BANI BASYARNAS 

Struktur Organisasi Tidak Ada DSN dan DPS Ada Dewan Syariah 
Nasional (DSN) & Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) 

Investasi Halal dan Haram Halal 
Prinsip Operasional Perangkat Bunga Bagi Hasil, Jual-Beli, 

Sewa 
Tujuan Profit Oriented Profit & Falah Oriented 
Hubungan Nasabah Debitur & Kreditur Kemitraan 

Sumber: Wirdyaningsih, 2005: 48. 

 

Berdasarkan ketujuh aspek di atas maka pembeda yang paling utama antara Bank 

Konvensional dan Bank Syariah adalah konsep halal. Hal ini disebabkan adanya sifat 

transendental dari setiap transaksi dalam setiap aktivitas muamalah dan Hukum Islam. 

Disamping perbedaan tersebut perbedaan dalam prinsip operasionalnya adalah 

penggunaan sistem bunga dalam operasional Bank Konvensional dan penggunaan bagi 

hasil dalam operasional Bank Syariah. Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil dapat 

dilihat pada tabel berikut ini.  

 

Perbedaan operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah dapat dilihat  

melalui gambar di bawah ini. 
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Tabel 5 

PERBEDAAN OPERASIONAL BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVESIONAL

BankBank

Shahibul Maal Mudharib
Mudharib

BANK SYARIAH

BANK KONVENSIONAL

Tergantung pendapatan / hasilyg
diterima

Membayar bunga deposito tetap Menerima bunga kredit tetap

Pembayaran bagi hasil Menerima pendapatan

Bagi hasil / MarginBagi hasil / Margin

Tidak ada pengaruh pendapatan yang diterima

Penyaluran danaPenyaluran danaPenghimpunan danaPenghimpunan dana

DeposanDeposan Nasabah debiturNasabah debitur

Shahibul maal

 
Sumber: Bank Syari’ah Mandiri 

 
2.4. Akad dalam Praktik Perbankan Syariah 

Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti : jual beli, simpan pinjam, utang 

piutang, usaha bersama dan sebagainya10. Di dalam muamalah dikenal dengan Aqad. 

Aqad merupakan bagian dari tasharruf. Tasharruf adalah segala yang keluar dari seorang 

manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa hak. 

Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti : jual beli, simpan pinjam, utang 

piutang, usaha bersama dan sebagainya11. Di dalam muamalah dikenal dengan Aqad. 

Aqad merupakan bagian dari tasharruf. Tasharruf adalah segala yang keluar dari 

seorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa hak. 

Tasharruf dibagi dua, yaitu tasharruf fi’li dan tasharruf qauli. Tasharruf fi’li 

adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain dari lidah, 

                                                   
10 Ibid., hlm. 8. 
11 Ibid., hlm. 8. 
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seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual-beli, merusak 

benda orang lain. 

 Tasharruf qauli ialah tasharruf yang keluar dari lidah manusia yang dibagi 

menjadi dua, yaitu aqdi dan bukan aqdi. Tasharruf qauli aqdi adalah sesuatu yang 

dibentuk dari ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian, seperti jual-beli, sewa-

menyewa dan perkongsian. Tasharruf qauli bukan aqdi ada dua macam, yaitu: (a) 

Merupakan pernyataan pengadaan dua hak atau mencabut suatu hak, seperti wakas, 

thalak dan memerdekakan; (b) Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan 

tuntutan-tuntutan hak, seperti gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan12. 

 

2.5. Asas, Rukun dan Syarat dalam Akad 
 

2.5.1.  Asas-asas dalam melakukan muamalah 
 

Asas-asas hukum (rechts beginselen) atau disebut juga dengan psinsip 

hukum, bukanlah merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar 

yang umum sifatnya. Asas hukum merupakan latar belakang dalam pembentukan 

hukum positif yang bersifat tidak abadi/tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo 

yang dimaksud asas hukum adalah: “Dasar-dasar atau petunjuk arah dalam 

pembentukan hukum positif”13.  

Asas-asas yang dapat digunakan dalam pembuatan perjanjian (akad syariah) 

antara lain: asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik 

dalam pengertian subyektif. Sedangkan asas-asas yang digunakan dalam 

pelaksanaan perjanjian adalah asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik 

dalam pengertian obyektif.  

Dalam Hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas ini 

berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan 

mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian yang dibuat. Adapun 

asas-asas itu adalah sebagai berikut : Al-Hurriyah (Kebebasan), Al-Musawah 

(Persamaan atau Kesetaraan), Al-‘Adalah (Keadilan), Al-Ridha (Kerelaan), Ash-

Shidq (Kejujuran dan Kebenaran), Al-Kitabah (Tertulis). 

                                                   
12 Hendi Suhendi., Op.Cit., hlm. 44. 
13 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 32. 
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2.5.2. Rukun dan Syarat dalam Muamalah dan Akad  

Perangkat hukum perjanjian dalam syariah Islam adalah terpenuhinya 

rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada 

(inheren) dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah 

unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut, tetapi 

tidak merupakan esensi dari akad tersebut.  

Para ulama berbeda pandangan dalam menentukan rukun akad ini. 

Perbedaan itu muncul dari segi esensi akad itu sendiri. Disini tidak akan dibahas 

perbedaan pandangan ulama tersebut. Menurut pendapat jumhur khususnya yang 

ditulis oleh Wahbah Zuhaili. Wahbah menyatakan bahwa ijab dan  kabul 

merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian, selain itu ada unsur-

unsur yang lain. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: Sighat al-aqad 

(pernyataan untuk mengikatkan diri), Al-ma’qud alaih/mahal al-‘aqd (obyek 

akad), Al-muta’aqidain/al-‘aqidain (pihak-pihak yang berakad), Maudhu’al-aqd 

(tujuan akad). 

Syarat-syarat aqad terdiri dari syarat yang bersifat umum dan syarat yang 

bersifat khusus. Syarat yang bersifat umum antara lain: kedua orang yang 

melakukan akad cakap bertindak, yang dijadikan obyek akad dapat menerima 

hukumnya, akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai 

hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang, janganlah 

akad itu akad yang dilarang oleh syara’, seperti jual beli mulasamah, akad dapat 

memberikan faidah, maka tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbangan 

amanah, ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka bila 

orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah 

ijabnya, ijab dan qabul mesti bersambung, maka bila seseorang yang berijab 

sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal. 

 

2.6. Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah 

2.6.1. Pengertian Hak Tanggungan 

Pengertian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan atas 
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tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut 

Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda 

lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditur-kreditur lain. Hak Tanggungan adalah salah satu macam 

jaminan yang dapat bermanfaat bagi manusia sebagai subyek hukum dalam 

menopang kehidupan sehari-hari. 

Hukum Jaminan menjadi penting dibicarakan karena tergolong bidang 

hukum yang akhir-akhir ini secara populer disebut An Economic Law (Hukum 

Ekonomi), Wiertschafirecht atau Droit Economique yang mempunyai fungsi 

menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya. 

Sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam undang-undang perlu 

diprioritaskan (Djojo Muljadi dalam Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980: 1).  

Istilah jaminan dalam praktik perbankan syariah dikenal dengan istilah “Agunan”. 

Hal tersebut diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UU Perbankan Syariah). Agunan adalah 

jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak 

yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna 

menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Menurut aturan 

hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang 

diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa 

debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul 

dari suatu perikatan14.  

 

 

 

                                                   
 14Hartono Hadisoeprapto, 1984, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, 

Yogyakarta, Liberty, hlm. 50.   
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2.6.2. Pengaturan Hak Tanggungan sebagai Jaminan dalam Praktik Perbankan 

Syariah 

Salah satu kegiatan usaha yang berkembang saat ini yang merupakan 

bagian dari Ekonomi Syariah salah satunya adalah perbankan syariah. Di dalam 

pelaksanaan perjanjian (akad) dalam praktik perbankan syariah juga diperlukan 

jaminan, mengingat transaksi yang dilakukan dalam produk pembiayaan 

(financing) atau jasa dikenal lembaga yang diklasifikasikan sebagai lembaga 

jaminan seperti dalam pelaksanaan akad murabahah dan rahn. Dasar hukum 

dibenarkannya menerapkan jaminan dalam setiap transaksi dalam operasionalisasi 

perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya terdapat dalam Q.S. Al 

Baqarah ayat 283, yaitu: 

* bÎ)ur óO çFZä. 4ín?tã 9ç xÿ yô öNs9 ur (#rßâ Éf s? $ Y6 Ï?% x. Ö`» ydÌç sù ×p |Êqç7ø) ¨B ( ÷bÎ*sù z̀ ÏB r& Nä3àÒ ÷èt/ $VÒ ÷èt/ Ïjä xsãã ù= sù 

ìÏ% ©!$# z̀ ÏJè?øt$# ¼ çm tFuZ» tB r& È,Guã ø9 ur ©!$# ¼ çm/ uë 3 üwur (#qßJ çGõ3s? no yâ» yg ¤±9 $# 4 ` tBur $yg ôJ çGò6 tÉ ÿ¼çm ¯RÎ*sù ÖNÏO#uä ¼çm ç6ù= s% 3 

ª!$#ur $yJ Î/ tbqè=yJ ÷ès? ÒOäÎ= tæ ÇËÑÌÈ 

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang),  akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan 

Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak 

percaya mempercayai. 

Ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menerapkan 

jaminan dalam praktik perbankan syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Pada bagian ketiga angka 1 

disebutkan bahwa jaminan dalam Murabahah dibolehkan agar nasabah serius 
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dengan pesanannya. Pada nagian ketiga angka 2 disebutkan bahwa Bank dapat 

meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 

 Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi 

kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjamam/kredit yang 

ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia 

untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang 

debitur. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal/pinjaman/kredit 

berikut bunga yang diberikan oleh kreditur, dengan harapan ketika terjadi 

wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (mengcover) 

pinjaman dan bunga yang kreditur  berikan15. 

Jaminan dalam hukum positif dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

a. Jaminan yang bersifat kebendaan (materiil). Jaminan kebendaan memberikan 

hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat 

dan mengikuti benda yang bersangkutan. 

b. Jaminan yang bersifat perorangan (immateriil). Jaminan perorangan tidak 

memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin 

oleh harta kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan 

perikatan yang bersangkutan. 

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan 

yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain. Dasar hukum dari Hak 

Tanggungan adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.  

 

2.6.3.  Subyek dan Obyek Hak Tanggungan 

Subyek Hak Tanggungan adalah Pemberi dan Pemegang Hak 

Tanggungan. Di dalam Pasal 8 ayat (1) UUHT menyebutkan  bahwa: Pemberi 

Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai 

                                                   
15Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada, hlm. 21-22.  
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kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan 

yang bersangkutan. Selanjutnya berdasarkan  Pasal 8 ayat (1) UUHT tersebut,  

dapat diketahui bahwa pihak yang memberikan HT adalah baik perseorangan 

maupun Badan Hukum. Namun untuk Badan Hukum maka harus mempunyai 

wewenang untuk memberikan HT ini. Selanjutnya ayat (2)-nya menyebutkan 

bahwa : "Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek HT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi HT pada saat 

pendaftaran HT dilakukan". Ayat ini memberikan keterangan bahwa wewenang 

untuk memberikan HT harus sudah ada pada waktu pendaftaran HT dilakukan 

dalam Daftar Kantor Pertanahan. Hal tersebut disebabkan karena lahirnya HT 

adalah pada saat didaftarkannya. Pendaftaran merupakan syarat mutlak lahirnya  

Hak Tanggungan dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga. 

Sebagai bukti pendaftaran Hak Tanggungan diterbitkan Sertifikat Hak 

Tanggungan (SHT) oleh Kantor Pertanahan di mana sertifikat tersebut memuat 

irah-irah “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga mempunyai kekuatan 

eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Selanjutnya Pemegang HT diatur 

dalam Pasal 9 UUHT, yang menentukan bahwa pemegang HT adalah orang 

perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang 

berpiutang. Dalam hal ini pemegang HT adalah perseorangan maupun Badan 

Hukum yang menjadi kreditur. 

Benda yang dapat dijadikan obyek hak tanggungan dapat berupa tanah dan 

benda atau hasil karya yang terkait dengan tanah. Hak atas tanah yang dapat 

dibebani Hak Tanggungan adalah tanah dengan status: Hak Milik; Hak Guna 

Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai Di atas Tanah Negara dan Tanah Hak 

Pengelolaan. Berdasarkan Pasal 4  UUHT, disebutkan bahwa: 

(1) Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah: 

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Guna Bangunan. 

(2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai 

atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftardan 
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menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga di-bebani 

HakTanggungan. 

(3) Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milikakan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

(4)  Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanahberikut 

bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada 

yangmerupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan 

milikpemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan 

di dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. 

(5) Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak 

Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan 

penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 

bersangkutan olehpemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan 

akta otentik. 

Hak kepemilikan tanah eks hukum adat yang telah ada akan tetapi proses 

administrasi/konversinya belum dilaksanakan seperti girik, petuk, ketitir, dan lain-

lain dapat juga dijadikan obyek hak tanggungan dengan ketentuan 

pembebanannya dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas 

tanah yang bersangkutan. 

Pembebanan hak tanggungan dapat meliputi juga benda-benda yang 

terkait dengan tanah dengan memperjanjikannya dalam akta pembebanan hak 

tanggungan, seperti16: 

a. Bangunan yang berada di atas tanah maupun di bawah permukaan tanah 

obyek hak tanggungan (basement); 

b. Satuan  rumah susun atau apartemen yang berada di atas tanah obyek hak 

tanggungan (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai di 

atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan); 

c. Tanaman yang tumbuh di atas tanah obyek hak tanggungan; 

                                                   
16 Prihati Yuniarlin dan Dewi Nurul Musjtari, Hukum Jaminan dalam Praktik Perbankan 

Syariah, 2009, Yogyakarta, Lab. Hukum, Fakultas Hukum UMY, hlm. 46.  
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d. Mesin-mesin yang tertanam dalam fondasi tanah obyek hak tanggungan; 

e. Hasil karya lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan hak atas tanah 

obyek hak tanggungan dan secara hukum dianggap sebagai benda tidak 

bergerak. 

 

2.7. Hak Tanggungan sebagai Akta Otentik dan Konsekuensinya 

Hak Tanggungan sebagai salah satu jaminan tidak begitu saja dapat diterapkan 

dalam praktik perbankan syariah, karena Hak Tanggungan amerupakan hak ikutan atau 

tambahan atau accesoir. Akad pokoknya adalah Akad Pembiayaan Syariah. Jadi 

keberadaan Hak Tanggungan dalam praktik perbankan syariah karena adanya hubungan 

hukum antara nasabah bank syariah dan bank syariah yang diikat dalam salah satu akad 

syariah. Maka kedudukan Hak Tanggungan sebagai Akad yang bersifat ikutan bukan 

Akad pokok.  

Dalam praktik perbankan syariah, Hak Tanggungan diterapkan sebagian besar 

pada Akad Pembiayaan. Pembiayaan yang diharapkan bagi si pemilik hak atas tanah, 

seharusnya dilakukan dengan rasa aman. Di dalam hubungan hukum yang terjadi antara 

nasabah bank syariah dan bank syariah seyogyanya dilakukan secara benar berdasarkan 

prinsip syariah maupun  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUHT, disebutkan bahwa Pemberian Hak Tanggungan 

didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan 

utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari 

perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan 

utang tersebut. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UUHT, disebutkan bahwa 

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagaimana caranya, agar supaya kepentingan dari para pihak dapat terpenuhi 

maka seharusnya diperjanjikan secara baik dan benar pula. Selain itu akad yang dibuat 

harus seimbang antara hak dan kewajiban diantara para pihak yang saling mengikatkan 

diri.  Pembiayaan yang akan menerapkan Hak Tanggungan seharusnya dilakukan dengan 

akta otentik. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUHT yang 
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menyebutkan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan 

akta notaris atau akta PPAT. 

Macam-macam akta terdiri dari: Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan. Kedua 

akta tersebut mempunyai konsekuensi tersendiri. Pertama, Akta Notaris berdasarkan 

Pasal 1 (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, mengatakan bahwa Akta Notaris yang 

selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang Undang ini.  

Bentuk Akta yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan 

Notaris adalah bentuk yang ditentukan oleh Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris 

yang berbunyi:  Setiap akta terdiri atas :  

a. Awal akta atau kepala akta; 

b. Badan akta; 

c. Akhir atau penutup akta.     

   Awal akta atau kepala akta memuat : 

a. Judul akta; 

b. Nomor akta; 

c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; 

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. 

    Badan akta memuat : 

a. Nama lengkap; 

b. Tempat dan tanggal  lahir;  

c. Kewarganegaraan; 

d. Pekerjaan; 

e. Kedudukan; 

f.    Tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; 

g. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; 

h. Isi akta yang merupakan kehendak (pihak yang berkepentingan). 

i.    Nama, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan 

  tempat tinggal dari tiap tiap saksi pengenal. 
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   Akhir atau penutup akta memuat: 

a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (1) huruf  i atau  

Pasal 16 angka  (7); 

b. Uraian tentang penanda tanganan dan tempat penanda tangan atau penerjemahan akta 

apabila ada; 

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,  kedudukan dan tempat 

tinggal dari tiap tiap saksi akta dan; 

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian 

tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau 

penggantian. 

        Menurut Yahya Harahap (2005: 566)  kekuatan  pembuktian yang melekat dalam 

akta otentik terdiri atas tiga kekuatan yang melekat yaitu: 

a. Kekuatan pembuktian luar: suatu Akta Otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan 

diperlakukan sebagai Akta Otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu 

bukan Akta Otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut 

melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah 

melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap Akta Otentik harus dianggap benar 

sebagai Akta Otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya. 

b. Kekuatan pembuktian formil. Berdasarkan Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala 

keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada 

pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda 

tangan dalam Akta Otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan 

dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, 

bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan  di dalamnya benar dari orang 

yang menandatanganinya tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan 

pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal 

tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan 

oleh para pihak dan hakim. 

c. Kekuatan pembuktian materil. Dalam kekuatan Akta Otentik yang ketiga ini termaktub 

tiga prinsip yang terkandung dalam Akta Otentik yaitu: 
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1) Penanda tangan Akta Otentik  oleh seorang untuk keuntungan pihak lain, ini 

merupakan prinsip pokok kekuatan materil suatu Akta Otentik  yang mana setiap 

penanda tangan Akta Otentik  oleh seorang  selamanya harus dianggap untuk 

keuntungan pihak lain, bukan untuk keuntungan pihak penandatangan;  

2) Seorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri. Prinsip ini 

merupakan lanjutan dari prinsip pertama.  

         Berdasarkan prinsip ini dihubungkan dengan asas penanda tangan Akta Otentik 

untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan kekuatan materil pembuktian Akta 

Otentik meliputi:  

a. Siapa yang menandatangani Akta Otentik berarti dengan sukarela telah menyatakan 

maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta. 

b. Tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta untuk menjamin 

kebenaran akta tersebut, oleh karena itu dibelakang hari penanda tangan tidak boleh 

mengatakan atau mengingkari bahwa dia tidak menulis atau memberi keterangan 

seperti yang tercantum dalam akta, namun demikian perlu diingat bukan berarti 

kebenaran itu bersifat mutlak sesuai keadaan yang sebenarnya. 

c. Akibat hukum akta dikaitkan kekuatan pembuktian materil Akta autentik.  

d. Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan antara satu dengan yang lain saling 

memberi keterangan untuk dituangkan dalam akta, tindakan mereka itu ditinjau dari  

kekuatan pembuktian materil Akta Otentik  menimbulkan akibat hukum meliputi: 

keterangan  atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan 

yang mengikat kepada mereka.  

Dengan demikian akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan  

sebagaimana  yang diterangkan dalam akta tersebut. 

Menurut  Yahya Harahap (2005: 590)  daya kekuatan pembuktian Akta Bawah 

Tangan hanya memilik dua daya kekuatan pembuktian. Tidak memiliki kekuatan 

pembuktian luar sebagaimana Akta Otentik  yang  tidak bisa dibantah kebenarannya oleh 

hakim, sehingga harus pihak lawan yang mengajukan pembuktian “kepalsuan” atas akta 

itu. Tegasnya kekuatan pembuktian Akta dibawah tangan diuraikan sebagai berikut: 

a. Daya kekuatan pembuktian formil.  Daya kekuatan pembuktian formil Akta dibawah 

tangan dapat dijelaskan dalam dua kategori: 
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1) Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum di 

dalam akta. Berdasarkan kekuatan formil ini, hukum mengakui siapa saja atau orang 

yang menanda tangani Akta dibawah tangan: 

2) Dianggap benar  menerangkan  seperti apa yang dijelaskan dalam akta; 

3) Berdasarkan kekuatan formil yang demikian, mesti dianggap terbukti tentang adanya 

pernyataan dari penanda tangan; 

  Dengan demikian daya kekuatan pembuktian Akta di bawah tangan meliputi 

kebenaran identitas penanda tangan serta menyangkut kebenaran  idenitas orang yang 

memberi keterangan; Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain.   

a. Daya pembuktian formalnya tidak bersifat mutlak untuk keuntungan pihak lain. 

Karena daya formilnya itu sendiri tidak dibuat di hadapan pejabat umum. Dengan 

demikian keterangan yang tercantum di dalamnya tidak mutlak untuk keuntungan 

pihak lain. Kemungkinan dapat menguntungkan dan merugikan pihak lain karena isi 

keterangan yang tercantum di dalam Akta dibawah tangan belum pasti merupakan 

persesuaian keterangan para pihak. Dalam Akta dibawah tangan masing-masing para 

pihak dibenarkan oleh hukum untuk mengingkari isi dan tanda tangan. 

b. Daya Pembuktian Materil. 

Jika pada daya kekuatan pembuktian formil titik permasalahan menyangkut kebenaran 

isi tanda tangan dan penanda tangan, maka pada daya pembuktian materil, fokus 

permasalahannya berkenaan dengan kebenaran isi keterangan yang tercantum di dalam 

Akta dibawah tangan. Benarkah atau tidak isinya ? dan sejauh mana kebenaran isi 

yang tercantum di dalamnya? Prinsip yang harus ditegakkan daya pembuktian materil 

adalah:  

1) Secara materil isi keterangan yang tercantum di dalam Akta dibawah tangan, 

harus dianggap benar. 

2) Dalam arti apa yang diterangkan dalam akta oleh penanda tangan, dianggap  

sebagai keterangan yang dikehendakinya. 

3) Dengan demikian secara materil, isi yang tercantum dalam ABT mengikat kepada 

diri penanda tangan. 

Dari dua bentuk akta yang dikutip berdasarkan ulasan Yahya Harahap di atas, 

maka sifat yang melekat dalam akta otentik jika hendak dibantah terletak pada tindakan 
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“pembuktian atas kepalsuan akta tersebut”. Sedangkan pada akta di bawah tangan  daya 

kekuatan mengikatnya yang tidak memiliki pembuktian ke luar (harus dianggap benar, 

sepanjang tidak ada alat bukti yang sah dapat menggugurkannya), terletak pada tindakan 

untuk mendapat kekuatan sebagai alat bukti akta di bawah tangan adalah pembuktian 

keaslian. 

Hak tanggungan apabila ada didaftarkan harus menggunakan Akta yang dibuat 

oleh Pejabat yang berwenang yang dalam hal ini ketentuannya telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1996, yang dalam hal ini pejabat yang berwenang 

adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-

Undang Hak Tanggungan, yaitu :   

(1)  Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak 

Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan 

merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan 

atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut; 

(2)  Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak. 

Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang 

berlaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT. Pejabat 

Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk:  

a. Membuat akta pemindahan hak atas tanah,  

b. Akta pembebanan hak atas tanah, dan  

c. Akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

Produk dari Pejabat Pembuat Akta Tanah  adalah Akta Pemberian Hak 

Tanggungan yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai 

jaminan untuk pelunasan piutangnya;  dan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah termasuk dalam kategori Akta Otentik. Yang selanjutnya supaya Akta 

Pembebanan Hak Atas Tanah ini mempunyai kekuatan yang sempurna maka harus di 

daftarkan di Kantor Pertanahan yang merupakan unit kerja Badan Pertanahan Nasional 

di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang setingkat, yang 

melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran 

tanah, dengan didaftarkannya Akta Pembenanan Hak Atas Tanah, maka Penerima Hak 
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atas Akta Pembebanan Hak Tanggungan, mempunyai hak yang diutamakan apabila 

pihak yang mempunyai hutang jalir janji. 

2.8. Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan 

2.8.1. Pengertian Parate Eksekusi 

Menurut J. Sartio, istilah “parate executie” secara etimologis berasal dari 

kata “paraat” yang artinya siap di tangan17, sehingga  parate executie dikatakan 

sebagai sarana eksekusi yang siap di tangan. Menurut kamus hukum, parate 

executie mempunyai arti pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses 

(pengadilan atau hakim)18.  

Pengertian Parate Eksekusi yang diberikan oleh doktrin adalah 

kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Selain hal tersebut pengertian 

lain Parate Eksekusi adalah jika debitur wanprestasi, kreditur dapat 

melaksanakan eksekusi obyek jaminan tanpa harus minta fiat dari Ketua 

Pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam Hukum Acara. Untuk itu 

ada aturan mainnya sendiri–tidak perlu ada sita lebih dahulu, tidak perlu 

melibatkan juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih 

murah. 

Demikian pula pada lembaga hipotik, yang diatur dalam Pasal 1178 ayat 

(2) KUH Perdata, yang menyebutkan:“Diperkenankanlah si berpiutang hipotik 

pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik dengan tegas minta diperjanjikan 

bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang 

tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan 

dimuka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta 

biaya, dari pendapatan penjualan itu, janji tersebut harus dilakukan menurut cara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata.” 

Apabila Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata tersebut dikonstruksikan maka 

ditemukan beberapa unsur yang terjalin yang menjadi esensi dalam pasal tersebut, 

yakni: 

                                                   
17 Sartio, J, 2013, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Bandung, 

Citra Aditya, 1993, hlm. 195. 
18 Anonim, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia-Inggris, Aneka, 

Semarang, 1977, hlm. 655. 
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a. Adanya klausula ini harus tegas diperjanjikan (met beding in van 

eigenmachtige verkoop); 

b. Adanya, pada waktu diberikan hipotik; 

c. Diperjanjikan bagi hipotik pertama; 

d. Debitur sudah wanprestasi; 

e. Adanya kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri; 

f. Adanya kuasa mutlak; 

g. Harus didaftarkan; 

h. Adanya syarat pelaksanaan penjualan; 

i. Mengindahkan ketentuan Pasal 1211 KUH Perdata. 

j. Hak kreditur atas uang hasil penjualan. 

k. Tidak melalui proses pengadilan. 

 

2.8.2. Pengertian Parate Eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Di dalam UUHT istilah parate executie tersebut secara implisit tersurat 

dan tersirat dalam UUHT. Khususnya diatur dalam bagian Penjelasan Umum 

angka 9 UUHT yang menyebutkan: “Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat 

adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. 

Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum 

Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukan secara khusus 

ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam undang-undang ini, yaitu 

yang mengatur lembaga “parate executie” (oleh penulis) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 224 Reglement Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Inlands 

Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan 

Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Gewesten Buiten Java 

en Madura)…”. 

Penjelasan umum tersebut di atas, maksud Pembentuk UUHT menyatakan 

meskipun pada dasarnya eksekusi secara umum diatur oleh Hukum Acara 

Perdata, namun untuk membuktikan salah satu ciri Hak Tanggungan terletak pada 

pelaksanaan eksekusinya adalah mudah dan pasti. Oleh karenanya secara khusus 

ketentuan eksekusi Hak Tanggungan diatur tentang lembaga parate executie. 
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Sebelum melanjutkan maksud pembentuk UUHT, terlebih dahulu mencari 

pengaturan parate executie dalam UUHT, maka dasar berpijaknya adalah pada 

pengaturan mengenai eksekusi Hak Tanggungan, yang diatur dalam Pasal 20 ayat 

(1) UUHT, yang menyebutkan: Apabila debitur wanprestasi, maka berdasarkan : 

a.  Hak dari Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT, atau 

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam serifikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT, obyek Hak 

Tangungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang 

pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditur-

kreditur lainnya. 

Selengkapnya teks yuridis Pasal 6 UUHT substansinya adalah: “Apabila 

Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menjual obyek Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil oenjualan tersebut”. 

Unsur-unsur yang terjalin menjadi esensi dalam Pasal 6 UUHT tersebut, 

adalah: 

a. Debitur cidera janji 

b. Kreditur Pemegang Hak Tanggungan pertama diberi hak 

c. Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

d. Syarat penjualan melalui pelelangan umum 

e. Hak Kreditur mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tagih 

Oleh karenanya dapat dipahami tujuan Pembentuk UUHT untuk 

membentuk lembaga parate executie, selain memberikan sarana yang memang 

sengaja diadakan bagi kreditur Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk 

mendapatkan kembali pelunasan piutangnya dengan cara mudah dan murah, 

dengan maksud  untuk menerobos formalitas hukum acara, disatu sisi tujuan 

pembentukan parate executie secara undang-undang (ex lege), dengan maksud 

untuk memperkuat posisi dari kreditur pemegang hak tanggungan pertama dan 

pihak-pihak yang mendapatkan hak daripadanya. 
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Kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan 

penjualan obyek Hak Tanggunagn hanya melalui pelelangan umum, tanpa harus 

meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri. Kemudahan tersebut terutama 

menunjukkan efisiensi waktu dibandingkan dengan eksekusi putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.hal tersebut mengingat kalau 

prosedur eksekusi melalui formalitas hukum acara, proses yang dilalui 

memerlukan waktu yang lama dan rumit prosedurnya. Parate executie lebih 

murah dibandingkan dengan pelaksanaan executie menggunakan titel 

eksekutorial, karena tidak menanggung biaya untuk mengajukan permohonan 

penetapan executie kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sebab dikhawatirkan  

kreditur akan enggan memberikan kredit dengan jaminan hipotik (Hak 

Tanggungan), terutama kalau jumlah tagihannya tidak besar.  

Tentunya juga akan dirasakan tidak imbang kalau eksekusi melalui 

pengadilan terutama tentang jumlah yang hendak ditagih dengan semua upaya, 

biaya dan terutama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali kreditnya 

yang macet, maka dengan adanya Pasal 6 UUHT kreditur akan terlindungi dari 

perbuatan debitur yang tak pantas, tidak layak atau bahkan tidak mempunyai 

iktikat baik. Pasal 6 UUHT tersebut dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang 

sebagai tiang penyanggah utama bagi kreditur (bank) dalam memperoleh 

percepatan pelunasan piutangnya, agar piutang yang telah kembali pada kreditur 

kemudian keuangan tersebut dapat digunakan untuk perputaran roda 

perekonomian, maka tidak  diragukan lagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan dasar 

hukum berlakunya parate executie  manakala debitur wanprestasi, yang 

dipergunakan sebagai sarana yang sangat baik demi penyesuaian terhadap 

kebutuhan ekonomi. 

 

Pasal 2 UUHT 

(1) Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika 

diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 
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(2) Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat 

diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, 

bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran 

yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang 

merupakan bagian dari obyek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak 

tanggungan tersebut sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya 

membebani sisa obyek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang 

belum dilunasi. 

 

Pasal 4 UUHT 

Hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan adalah: 

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Guna Bangunan 

 

Pasal 5 UUHT 

(1) Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak 

tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. 

(2) Apabila suatu obyek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari satu 

Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditentukan 

menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan. 

(3) Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama 

ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

yang bersangkutan. 

 

Pasal 6 UUHT 

Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tesebut.  
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Pasal 8 UUHT 

(1) Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek 

Hak Tanggungan yang bersangkutan. 

(2) Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi 

Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan. 

 

Pasal 10 UUHT 

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta 

pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pasal 12 UUHT 

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan 

untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi 

hukum. 

 

Pasal 13 UUHT 

 Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. 

 

  Pasal 14 UUHT 

1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan 

menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 
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yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai 

pengganti grosse acte Hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah. 

 

  Pasal 18 UUHT 

(1) Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut: 

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. 

b. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan. 

c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringatan 

oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebankan Hak Tanggungan. 

(2)  Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangya 

dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya 

Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan tersebut oleh 

pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan. 

(3)  Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersiah Hak Tanggungan 

berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi 

karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak 

Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan 

dari beban Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19. 

(4)  Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang 

dibebani Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang 

dijamin. 

 

   Pasal 20 UUHT 

(1) Apabila Debitur cidera janji, maka berdasarkan: 

a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau  

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan 

dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam 
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peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak 

Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya. 

(2) Atas kesepakatan pemberi  dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek 

Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian 

itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak 

(3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 

dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara 

tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-sedikitnya dalam 2 (dua) 

surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa 

setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. 

(4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang 

bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) batal demi 

hukum. 

 

2.9. Sumber Hukum Moral sebagai Salah Satu Sumber Hukum dalam Penyelesaian 

sengketa Perbankan Syariah 

Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan 

yang mengikat dan memaksa sehingga bila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi 

yang tegas bagi pelanggarnya. Menurut Prof. Soedikno Mertokusumo,  ada beberapa arti 

sumber hukum : 

a. Asas hukum; 

b. Hukum terdahulu yang memberi bahan dasar berlakunya suatu hukum; 

c. Tempat mengetahui hukum; 

d. Sebab yang menimbulkan hukum; 

e. Tempat ditemukannya hukum. 

 

  Menurut Utrecht, pengertian sumber hukum dalam arti materiil adalah perasaan atau 

keyakinan hukum individu dan masyarakat (public opinion) yang menjadi determinan 

materil membentuk hukum  dan menentukan isi hukum. Faktor-faktor yang turut serta 

menentukan isi hukum adalah: Faktor idiil dan Faktor kemasyarakatan. Sedangkan 
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sumber hukum formil adalah faktot yang menjadi determinan memebentuk hukum 

(determinanten van rechtvorming). 

        Sumber hukum formal adalah sumber hokum dengan bentuk tertentu yang 

merupakan dasar berlakunya hokum secara formal atau merupakan dasar kekuatan 

mengikatnya peranan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum (causa 

efficient dan hukum). Sumber hukum formil antara lain: 

a) UUD1945; 

b) UU/Perpu; 

c) Kebiasaan dan adat yang dipertahankan oleh yang berkuasa di masyarakat; 

d) Yurisprudensi; 

e) Ttraktat; 

f) Doktrin; 

g) Perjanjian/Akad Syariah 

         Selain sumber hukum di atas, di dalam perikatan terdapat sumber hukum moral, 

kesusilaan dan hibah. Menurut Thomas Aquinas berkaitan dengan kodrat manusia[3] , 

memandang manusia sebagai manusia bebas atau mahluk yang bebas mengerahkan 

dirinya sendiri,[3] akan tetapi di dalam realitas bermasyarakat manusia berhadapan dengan 

peraturan[3], Manusia hidup dengan bebas tetapi dibatasi norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat.[3] Menurut Thomas Aquinas tindakan yang menggerakkan manusia 

kepada tujuan akhir berkaitan dengan kegiatan manusiawi bukan dengan kegiatan 

manusia.[4] Perintah moral yang paling dasar adalah melakukan yang baik, menghindari 

yang jahat.[4] Hukum moral memerlukan suatu wahana untuk mewujudkan bentuk 

kongkrit.[4] Wahana itu disebut hukum manusia seperti undang-undang,konstitusi atau 

hukum-hukum positif lainnya yang dapat membantu manusia dan masyarakat 

mewujudkan nilai-nilai moral misalnya bertindak baik, jujur, dan adil.[4] 

 

2.10.  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 

Di dalam menguraikan isi Putusan Mahkamah Kostitusi No. 93/PUU-X/2012, 

meliputi pertimbangan hukum, kesimpulan dan amar putusan sebagai berikut: 
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2.10.1. Pertimbangan Hukum 

2.10.1.1. Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah 

mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867, selanjutnya disebut 

UU Perbankan Syariah) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 

2.10.1.2.  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan 

mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: 

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 

 Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

 

2.10.2. Kewenangan Mahkamah 

2.10.2.1.  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 

10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 
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2.10.2.2.  Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai 

pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka 

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

 

2.10.3. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 

2.10.3.1.  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat 

bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang 

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang 

yang dimohonkan pengujian, yaitu: 

a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang 

yang mempunyai kepentingan sama; 

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; 

c. Badan hukum publik atau privat; atau 

d. Lembaga negara; 

 

2.10.3.2.  Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/ 

2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, 

bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah 

berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 

lima syarat, yaitu: 

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang 

diberikan oleh UUD 1945; 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon 

dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 

dimohonkan pengujian; 
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c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus 

bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang 

menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 

dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 

pengujian; 

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, 

maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti 

yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 

 

2.10.3.3.  Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak 

dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-

Undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 

MK, orang atau pihak dimaksud haruslah: 

a. Menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan 

warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan 

hukum, atau lembaga negara; 

b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam 

kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat 

diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

 

2.9.3.4. Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara 

Indonesia yang merupakan nasabah Bank Mualamat Cabang Bogor yang 

telah melakukan akad dengan Bank Mualamat dan merasa dirugikan hak 

konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU 

Perbankan Syariah; Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak 

konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Secara konkret kerugian tersebut 

diakibatkan Pemohon sebagai nasabah dari Bank Muamalat Indonesia, 

Tbk. Cabang Bogor yang telah melakukan ikatan berupa akad 
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sebagaimana Akta Notaris Nomor 34 bertanggal 9 Juli 2009 dan telah 

diperbaharui dengan akad pembiayaan Al-Musyarakah (tentang 

perpanjangan jangka waktu dan perubahan jaminan) Nomor 14 bertanggal 

8 Maret 2010, yang kemudian terjadi sengketa dengan Bank Mualamat, 

tetapi proses penyelesaian sengketa tersebut tidak secara tegas 

menentukan peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa 

tersebut. Bahwa dengan adanya kebebasan untuk memilih, menurut 

Pemohon telah menimbulkan berbagai penafsiran khususnya berkaitan 

dengan apakah peradilan yang dipilih atau yang diperjanjikan oleh 

masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-

Undang Perbankan Syariah telah memenuhi prinsip syariah seperti yang 

diisyaratkan oleh Pasal 55 ayat (3) UU Perbankan Syariah. Hal tersebut 

menurut Pemohon telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, 

karena dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang a quo mengatur secara 

tegas bahwa jika terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan di 

pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; 

 

2.9.3.5. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut 

Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal 

standing) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo; 

 
2.9.3.6. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya 

Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 

 
2.9.4. Pokok Permohonan 

2.9.4.1.1. Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian Pasal 

55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah terhadap UUD 1945, yang 

masingmasingmenyatakan: Pasal 55 ayat (2): “Dalam hal para pihak 

telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan 
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isi Akad”. Pasal 55 ayat (3):“Penyelesaian sengketa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip 

Syariah”. Adapun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar 

pengujian adalah: Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 

2.9.4.1.2. Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan alasan-alasan 

sebagai berikut: 

Bahwa menurut Pemohon Undang-Undang a quo tidak secara tegas 

menentukan peradilan mana yang harus dipakai bila terjadi sengketa 

perbankan syariah karena dengan adanya kebebasan untuk memilih 

sebagaimana tercantum dalam pasal a quo telah menimbulkan berbagai 

penafsiran terkait peradilan yang dipilih atau yang diperjanjikan oleh 

masingmasing pihak sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian 

hukum, sedangkan Pasal 55 ayat (1) yang secara tegas mengatur jika 

terjadi perselisihan harus dilaksanakan di pengadilan dalam lingkungan 

peradilan agama; 

a. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur 

adanya kepastian hukum dan keadilan, sedangkan menurut 

Pemohon Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) 

sangat kontradiktif karena norma yang satu secara tegas 

menyebutkan peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah sedangkan norma yang lainnya justru 

membebaskan untuk memilih. Adanya kontradiksi tersebut 

menurut Pemohon pada akhirnya dapat menimbulkan penafsiran 

tersendiri sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum; 

b. Bahwa menurut Pemohon akibat adanya pasal a quo telah 

menyebabkan Pemohon yang merupakan nasabah Bank Mualamat 

mengalami kerugian konstitusional karena tidak adanya kepastian 

hukum dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. 
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2.9.4.1.3.  Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 

sampai dengan bukti P-8, serta dua ahli yaitu DR. Ija Suntana dan 

Prof. DR. H. Dedi Ismatullah, SH., serta saksi Muhammad Ikbal 

yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang 

selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: Ahli : Dr. Ija Suntana 

a.   Bahwa pasal a quo dalam istilah hukum Islam akan 

menimbulkan yang disebut dengan ta’arudh al-adillah, 

pertentangan dua aturan ketika ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Undang a quo masih tetap ada. Menurut ahli, Pasal 2 dan 3 

Undang- Undang a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) 

sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

b.   Adanya pilihan forum untuk penyelesaian perkara, dan juga 

diberikannya kebebasan untuk memilih dan tidak ditunjuk 

langsung oleh Undang-Undang, hal tersebut akan menimbulkan 

chaos sebelum atau dalam praktik akad. Sebab mungkin saja 

ketika seseorang mau menandatangani akad di Bank Syariah, 

sementara pihak bank menginginkan penyelesaian sengketa di 

pengadilan negeri, sedangkan nasabah menginginkan 

diselesaikan di pengadilan agama, hal tersebut akan 

menimbulkan masalah dalam akad tersebut; 

c.    Menurut ahli ketika diberikan kesempatan choice of forum 

adalah membahayakan apabila ada ungkapan bahwa orang yang 

masuk ke Bank Syariah bukan orang muslim saja, tetapi ada non 

muslim. Dalam teori hukum ketika orang non muslim masuk 

kepada peradilan atau perbankan syariah, dia telah melakukan 

choice of law (telah memilih hukum). Ketika dia telah memilih 

hukum, maka secara langsung dia siap dan ikut diatur dengan 

aturan dan asas yang ada di lembaga yang dia masuki, yaitu hal-
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hal yang terkait dengan syariah dan ketika bank syariah 

menerapkan aturan-aturan syariah, maka ketika non muslim 

masuk ke dalam bank syariah telah menyiapkan diri dan siap 

juga menerima terhadap aturan yang diterapkan oleh bank 

syariah, sehingga dari urusan asas, aturan, dan sampai 

penyelesaian sengketanya harus disesuaikan dengan syariah. 

Oleh sebab itu, dikatakan bahwa non muslim yang telah masuk 

ke dalam bank syariah telah melakukan choice of law karena 

ada bank konvensional yang dapat dipilih, karena di bank 

syariah telah dijelaskan secara nyata bahwa aturan dan asas 

yang telah dilaksanakan mulai akad sampai penyelesaian 

sengketa sesuai dengan aturan syariah; Ahli : Prof. DR. H. 

Dedi Ismatullah, SH. 

d.   Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah 

negara hukum yang di dalamnya ada dua pengertian yaitu 

supreme of law dan equality before the law. Penafsiran terhadap 

supreme of law yaitu salah satunya adalah kepastian hukum, 

rechtstaat adalah kepastian hukum, maka dengan diberikannya 

pilihan hukum bagi orang yang masuk di peradilan, akan 

menimbulkan confuse atau kebingungan hukum. Oleh karena 

itulah, maka ahli melihat Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) tidak 

rasional, sebab bertentangan dengan ayat (1). Salah satunya 

adalah dilaksanakan peradilan di peradilan agama tetapi 

diberikan pilihan di peradilan yang lain. Hal tersebut juga akan 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Kompetensi Peradilan Agama. Kompetensi peradilan 

agama adalah merupakan kepastian hukum bagi orang yang 

ingin berperkara di dalam masalah bank ekonomi Islam; 

e.    Menurut ahli melaksanakan ekonomi syariah di peradilan agama 

adalah merupakan bentuk daripada implementasi Pasal 29 ayat 

(2) UUD 1945, maka negara mempunyai kewajiban melindungi 
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hak-hak hukum bagi setiap warga negaranya. Selain itu, Pasal 

28 ayat (1) UUD 1945, sudah jelas tentang kepastian hukum, 

yaitu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum. Menurut ahli, bahwa equality before the law 

adalah samanya kedudukan antara pengadilan agama dan 

pengadilan negeri, tetapi oleh karena pengadilan agama telah 

dijustifikasi oleh Undang-Undang tersendiri, sehingga ini adalah 

merupakan kompetensi absolut bagi peradilan agama; Saksi : 

Muhammad Ikbal. 

f.    Bahwa menurut saksi, seharusnya prosedur yang sebenarnya 

tidak pernah ditempuh oleh Bank Muamalat, seperti 

penyelesaian melalui arbitrase syariah atau pun penyelesaian 

perkara perbankan syariah yang seharusnya dilakukan dalam 

lingkungan peradilan yang secara substantif membidangi hal-hal 

yang terkait dengan nilai-nilai syariat Islam; 

g.   Bahwa dalam penyelesaian sengketa tersebut, musyawarah-

musyawarah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak 

diterapkan oleh Bank Muamalat dan justru yang dilakukan oleh 

Bank Muamalat langsung mengajukan permohonan 

unnmanning dan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bogor; 

h.  Bahwa menurut saksi, seharusnya untuk menyelesaikan 

permasalahan ini menggunakan Undang-Undang Perbankan 

Syariah yang berlaku dan berdasarkan hasil penjelasan dari 

penasihat hukum ada ketidakpastian hukum, yaitu pada 

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

berbunyi, “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan 

oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama” dan pada 

Pasal 55 ayat (2) berbunyi, “Dalam hal para pihak telah 

memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan 
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sesuai dengan isi akad”, sedangkan ayat (3) berbunyi, 

“Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”; 

 

2.9.4.1.4 Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah 

menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 28 

November 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk 

Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

a. Kegiatan usaha perbankan syariah diwujudkan dalam akad-akad 

yang dibuatnya, baik itu dalam bentuk musyarakah, mudarabah, 

atau bentuk-bentuk lain. Tindakan membuat akad tersebut 

termasuk dalam klasifikasi muamalah. Kaidah dasar untuk 

muamalah perdata adalah segala sesuatu boleh kecuali yang 

jelasjelas diharamkan. Muamalah dalam bahasa hukum 

konvensional dikenal dengan istilah perdata atau privat. Dalam 

kaidah fikih disebut, pada dasarnya semua bentuk muamalah 

boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

Dengan demikian, dalam bermuamalah prinsipnya adalah segala 

sesuatu diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan 

syariah. Jika kemudian timbul sengketa terhadap akad bank 

syariah tersebut karena termasuk ke dalam kaidah syariah 

muamalah, maka para pihak dibebaskan untuk menyelesaikannya 

dengan cara yang menurut para pihak sepanjang tidak melanggar 

ketentuan yang telah dilarang oleh syariah; 

b. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pada perbankan 

syariah merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak. Hal 

tersebut juga sejalan dengan syariah Islam yang memberikan 

kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai 

dengan yang diinginkan oleh para pihak sepanjang sesuai dengan 

prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah 

adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 
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berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pasal 1 

angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah). Sehingga 

walaupun para pihak bersepakat dalam menyelesaikan sengketa 

selain pada peradilan agama, misalnya melalui musyawarah, 

mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di 

lingkungan peradilan umum tetap harus menggunakan prinsip 

syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, karena 

penggunaan prinsip syariah menjadi dasar kesepakatan tertulis 

(akad) antara bank syariah dengan pihak yang memuat adanya 

hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang dilakukan 

sesuai dengan prinsip syariah; 

c. Dengan adanya ketentuan tersebut, terlihat bahwa Undang-

Undang a quo justru sangat menghargai perjanjian yang telah 

dibuat oleh para pihak dalam hal pemilihan forum penyelesaian 

sengketa yang ditujukan apabila pada suatu ketikaterjadi sengketa 

antara pihak-pihak. Asas ini adalah asas universal yang masih 

diakui oleh masyarakat umum. Nilai-nilai tersebut diterapkan 

dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip 

syariah. Selain itu, ketentuan a quo akan lebih mendorong 

masyarakat umum untuk menggunakan jasa perbankan syariah. 

Hal ini dikarenakan kegiatan usaha dan nasabah perbankan 

syariah tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang beragama 

Islam, akan tetapi juga ditujukan bagi masyarakat yang bukan 

beragama Islam, sehingga dibukalah penyelesaian sengketa di 

luar peradilan agama dengan ketentuan tetap sesuai dengan 

prinsip syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut 

Pemerintah, ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Undang Perbankan Syariah dimaksudkan untuk memberikan 

pilihan-pilihan sarana penyelesaian sengketa dalam perbankan 

syariah dengan tetap menerapkan rambu-rambu sepanjang tidak 
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bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga hal demikian telah 

memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan 

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 

 

2.9.4.1.4.  Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan 

Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 

28 November 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk 

Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

a. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah telah 

memberikan alternative penyelesaian sengketa di luar jalur 

pengadilan di lingkungan peradilan agama, baik jalur non 

pengadilan maupun melalui pengadilan di peradilan umum. 

Secara prinsip penegakan hukum penyelesaian sengketa hanya 

dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan 

secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif. 

Dengan demikian, yang berwenang memeriksa dan mengadili 

sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah 

kekuasaan kehakiman berpuncak di Mahkamah Agung, dalam 

hal ini ditunjuk dalam Undang- Undang a quo adalah peradilan 

agama. Ketentuan ini telah pula disinkronisasikan dengan 

ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan 

adanya perluasan kewenangan peradilan agama untuk 

menangani, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

di bidang ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan 

syariah. Peradilan agama merupakan salah satu badan 

peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untuk 

menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat 

pencari keadilan perkara tertentu, antara lain orang-orang yang 
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beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah; 

b. Bahwa selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa 

diluar jalur pengadilan merupakan usaha sebelum menempuh 

jalur pengadilan. Pengaturan terhadap sengketa keperdataan 

yang dimungkinkan terjadi antar nasabah dan bank syariah, 

dalam Undang-Undang a quo memberikan alternatif 

penyelesaian sengketa, mengingat penyelesaian sengketa 

merupakan masalah keperdataan antara para pihak yang dapat 

diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah 

diperjanjikan para pihak di dalam akad atau perjanjian. Hal ini 

sejalan dengan asas hukum perdata tentang kebebasan 

berkontrak yang disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 

(1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kontrak 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hukum syariah 

dikenal asas di bidang muamalah, yakni adanya asas al-sufiah, 

al-muamalah, al-ibahah. Bahwa dasar hukum dalam bidang 

muamalah atau hubungan antara orang perorangan adalah 

mubah atau boleh. Namun demikian, alternatif penyelesaian 

sengketa yang diperjanjikan dalam akad tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip syariah; 

c. Bahwa meskipun dibuka kemungkinan alternatif penyelesaian 

sengketa selain melalui lembaga pengadilan di lingkungan 

peradilan agama, namun penggunaan penyelesaian sengketa 

yang diperjanjikan dalam akad antara para pihak, dalam hal ini 

ketentuan ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Perbankan 

Syariah, baik melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun 

lewat pengadilan di lingkungan peradilan umum, wajib 

berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini dinyatakan 

dengan jelas dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang a quo 
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yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip syariah”, sehingga kepastian hukum tetap dapat 

terjamin bagi para pihak; 

d. Bahwa dibukanya kemungkinan para pihak untuk memilih 

pengadilan di bawah peradilan umum. Penjelasan Pasal 55 ayat 

(2) Undang-Undang a quo antara lain mengingat nasabah bank 

syariah pada hakikatnya tidaklah selalu orang perorangan yang 

beragama Islam. Berdasarkan Pasal 1 angka 16, “Nasabah 

adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau 

unit usaha syariah.” Tidak ada pembatasan terkait agama. 

Kepercayaan, bagi nasabah bank syariah untuk menggunakan 

jasa bank syariah sepanjang yang bersangkutan bersedia 

tunduk pada ketentuan-ketentuan dan prinsip syariah dalam 

pelaksanaan akad antara nasabah dan bank syariah termasuk 

dalam hal terjadinya sengketa. Maka, proses penyelesaian 

sengketa (meskipun bukan lewat jalur peradilan umum) harus 

tetap sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah; 

e. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat 

diajukan ke peradilan umum, juga terbuka kemungkinan 

diajukan melalui jalur non peradilan seperti arbitrase dan 

alternative penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; 

f. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama, pengadilan 

agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama, antara orang-orang 

yang beragama Islam. Di antaranya di bidang ekonomi syariah, 
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termasuk perbankan syariah. Pada praktiknya, dalam proses 

berperkara di pengadilan agama pun tidak dinafikkan adanya 

pilihan dalam hal perkara sengketa keperdataan, terkait dengan 

proses perkara di lingkungan peradilan umum, bahkan 

pengadilan agama menghormati keputusan pengadilan tersebut. 

Hal ini tergambar dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi, ayat (1), “Dalam 

hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai 

objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh 

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.” Dalam 

penjelasan pasal ini dinyatakan pula bahwa apabila subjek 

yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain 

tersebut bukan menjadi subjek bersengketa di pengadilan 

agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu 

putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan 

peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika 

pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan 

agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri 

terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di 

pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pilihan 

hukum dalam proses penyelesaian sengketa adalah 

dimungkinkan dan tidak mengurangi kepastian hukum bagi 

para pihak; 

 

2.9.4.1.4.5 Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah 

memanggil ahli DR. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec., yang telah 

memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 29 Januari 2013, 

(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang 

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
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a. Bahwa terkait dengan dispute settlement option, sebelum Tahun 

2006, dispute settlement option yang terjadi antara perbankan 

syariah dengan nasabah memang hampir seluruhnya hanya satu, 

yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional, disebut dengan 

BASYARNAS. Biasanya dalam perjanjian antara bank dengan 

nasabahnya dicantumkanlah arbitration clause. Bank sebagai 

pihak pertama, nasabah sebagai pihak kedua, keduanya sepakat 

untuk menunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai 

pemutus konflik atau dispute di antara kedua belah pihak. 

Biasanya apapun putusan dari Basyarnas ini bersifat final and 

binding, bersifat mengikat dan tidak boleh ada upaya hukum 

lanjutan. Setelah 2006, kemudian ada Undang-Undang 

Perbankan Syariah memberikan opsi kepada keuangan dan 

perbankan syariah untuk memilih apakah akan ke Basyarnas 

saja atau akan ke pengadilan agama? Di sana diberikan dua 

opsi, ahli melihat dalam kasus ini memang ada satu masalah 

utama dan yang kedua ada masalah turunannya. Masalah 

utamanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pemohon, selaku 

kontraktor Benua Engineering Construction ada permasalah 

dari Bohir yang memberikan pekerjaan kepada nasabah, yang 

kemudian terjadi pembayaran yang tidak sesuai dari harapan, 

sehingga mungkin hal ini dilihat oleh bank sebagai suatu 

nasabah yang tidak memenuhi cicilannya; 

b.  Bahwa catatan ahli yang mendasar, adalah memang ada suatu 

penafsiran dari pihak lembaga keuangan terhadap Pasal 55 di 

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 di 

Pasal 55 ayat (1): “ Penyelesaian sengketa perbankan syariah 

dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilanagama”. 

Ayat (2) “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan 

penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”. 
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Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 sebagai berikut, ayat (1) 

cukup jelas dan ayat (2) yang dimaksud dengan penyelesaian 

sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai 

berikut: a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), d. Atau lembaga 

arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan 

peradilan umum; 

c. Bahwa menurut ahli, boleh jadi lembaga keuangan dimaksud 

mengambil opsi yang (d) ini, sehingga nasabah di awal 

menganggap ini ada Basyarnas, sementara lembaga keuangan 

yang bersangkutan mengambil opsi (d) ini. Jadi, di sinilah 

mungkin yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini, apakah ini 

tidak menjadikan satu conflict of dispute settlement karena 

mungkin ada 2 atau bahkan 3 pemutus konflik di sini, satu 

Basyarnas, kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan 

umum; 

d. Bahwa dalam pengamatan ahli, ini bukan kasus yang pertama, 

tetapi ini sudah belasan kali, jikalau tidak puluhan kali terjadi. 

Selain itu menurut ahli, untuk menghilangkan dispute ada dua 

langkah, pertama, ketika terjadi perjanjian antara nasabah 

dengan lembaga keuangan syariah harus dijelaskan betul bahwa 

apa opsi dispute settlement dan ketika opsi dispute settlement 

sudah ditetapkan, misalnya, Badan Arbitrase Syariah Nasional, 

maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat menjadikan 

Basyarnas sebagai one and the only dispute settlement body dan 

apa pun putusannya bersifat final and binding dan tidak boleh 

ada upaya hukum lainnya. Apabila ada upaya hukum lainnya 

setelah itu, maka batal demi hukum. Kedua, seandainya yang 

akan dipilih adalah pengadilan agama, maka keduanya juga 

menyepakatinya sesuai dengan aturan yang berlaku dan supaya 

tidak terjadi dispute, menurut ahli, jikalau masih dibuka peluang 
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untuk pergi ke pengadilan umum, akan membuat konflik antara 

peradilan agama dan peradilan umum. Sehingga, menurut ahli 

akan lebih baik mencabut poin (d) karena menurut ahli 

menghilangkan pintu ketiga untuk pergi ke peradilan umum, 

tetapi hanya Basyarnas saja dan/atau hanya peradilan di 

lingkungan Peradilan Agama saja sehingga dengan demikian 

sudah menjadi clear dan tidak terulang masalah ini di kemudian 

hari. 

 

4.9.4. Pendapat Mahkamah 

4.9.4.1.  Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan a quo adalah 

apakah Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah 

mengandung ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak 

konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan apakah 

adanya pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa 

sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan 

Syariah, yaitu: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan 

Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; 

dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, juga 

menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak 

konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? 

4.9.4.2. Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut Mahkamah 

terlebih dahulu perlu mengutip Penjelasan Umum dalam Undang-

Undang a quo yang menyatakan tentang adanya pilihan forum untuk 

menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Perbankan Syariah, 

yaitu: “...penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan 

syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan 

Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian 

sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, 

                                               
                                                   



53 
 

 
 

atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang 

disepakati di dalam Akad oleh para pihak.” 

 

4.9.4.3. Menimbang bahwa timbulnya sengketa dalam perbankan syariah yang 

terjadi antara nasabah dan Unit Usaha Syariah, disebabkan adanya salah 

satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada 

prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk 

menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki 

sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; Unit 

Usaha Syariah dalam perbankan syariah sebelum menyalurkan 

pembiayaan dari Bank Syariah ke nasabah diwajibkan untuk membuat 

kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan 

pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing 

pihak sesuai dengan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut akad; 

Proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perbankan 

Syariah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di 

lingkungan peradilan agama. Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam 

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

Peradilan Agama dimana penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di 

bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah 

lainnya; 

4.9.4.4.  Menimbang bahwa secara sistematis, pilihan forum hukum untuk 

penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan kedua 

bilamana para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa 

melalui pengadilan agama. Dengan demikian pilihan forum hukum 

untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara 

jelas dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat untuk 

memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana 
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para pihak tidak ingin menyelesaikannya melalui pengadilan agama. 

Persoalannya muncul bilamana dalam akad tidak tertera secara jelas 

forum hukumyang dipilih; Persoalan tidak jelasnya pilihan forum hukum 

tidak hanya dialami oleh Pemohon, tetapi terdapat beberapa kasus 

serupa yang terjadi, hingga akhirnya timbul konflik hukum dan terdapat 

beberapa putusan pada tingkat arbitrase atau pengadilan yang mengadili 

perkara yang sama. Akad (perjanjian) merupakan Undang-Undang bagi 

mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH 

Perdata, namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang, terlebih lagi Undang-Undang yang telah menetapkan adanya 

kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak 

yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan 

perjanjian merupakan suatu keharusan. Para pihak seharusnya secara 

jelas menyebutkan salah satu forum hukum yang dipilih bilamana terjadi 

sengketa. Pada dasarnya, Undang-Undang telah mengatur secara 

normatif dengan memberikan contoh forum hukum yang dapat dipilih 

oleh para pihak yang membuat perjanjian; 

 

4.9.4.5. Menimbang bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam 

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa 

kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian 

yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas yang 

pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang 

dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga 

pihak Unit Usaha Syariah. Adanya pilihan penyelesaian sengketa 

(choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan 

syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU a 

quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih 

kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang 

diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah 

sedangkan dalam Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) 
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secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan 

untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga 

sengketa ekonomi syariah; 

 

4.9.4.6. Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh 

Pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, hukum sudah 

seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha 

syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila 

kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat 

diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani 

sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum 

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak 

akan pernah terwujud; Menurut Mahkamah, adalah hak nasabah dan 

juga unit usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Mahkamah menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-

Undang a quo tidak memberi kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan 

yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, 

telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal a quo telah 

menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak 

konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil 

dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah vide Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945] yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. 

 

4.9.4.7.  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut 

di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan 

menurut hukum untuk sebagian; 
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4.9.5.  Konklusi 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, 

Mahkamah berkesimpulan: 

a. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 

b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan a quo; 

c. Dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), 

dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

 

4.9.6. Amar Putusan 

Mengadili, 

Menyatakan: 

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

1.1.  Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat; 

                                               
                                                   



57 
 

 
 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya; 

3.  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap 

Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, 

Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, 

masingmasing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, 

bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno 

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh 

sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 

09.41 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua 

merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, 

Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera 

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya dan Pemerintah atau yang 

mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 

Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim 

Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (concurring opinion) 

dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda (dissenting 

opinion); 

 

2.11. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 

  Di dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah dimulai dengan 

disepakatinya akad yang berlaku bagi mereka. Pelaksanaan akad pada awalnya diniatkan 

agar tujuan para pihak dapat terwujud, namun dalam pelaksanaannya tidak semua akad 

berjalan dengan baik. Pelaksanaan akad mulai terkendala dengan adanya masalah. Menurut 

Mahmoeddin, masalah adalah adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau 

suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu 

dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan 
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kenyataan. Inti dari rumusan masalah yang harus memperoleh jawaban adalah 

memperbaiki kesalahan bila memang ada kesalahan yang dijumpai dan menghilangkan 

kendala bila memang ada kendala yang ditemukan. 

  Hubungan hukum antara bank dan nasabah timbul karena adanya akad 

pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah salah satu dari lima masalah besar yang 

dihadapi oleh perbankan nasional. Pengertian pembiayaan bermasalah menurut pengertian 

bank adalah pembiayaan yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet (non 

performing loans). 

  Dalam hal terdapat pembiayaan bermasalah, bank menjaga likuiditasnya dengan 

berusaha mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Berdasarkan asas 

dalam pelaksanaan akad pembiayaan maka dapat diterapkan Asas Pacta Sunt Servanda 

yang berarti bahwa akad para pihak yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-

undang. Penyelesaian perselisihan akad pembiayaan dalam praktik perbankan syariah 

melalui mekanisme non litigasi dan litigasi.  

  Penyelesaian sengketa dengan mekanisme non litigasi diselesaikan berdasarkan 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (selanjutnya ditulis UU Arbitrase dan APS). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 

Arbitrase dan APS, Arbitrase adalah  cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 

para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, 

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli.  

  Penyelesaian sengketa melalui Arbitase di Indonesia diselesaikan melalui Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya ditulis BANI) dan Badan Arbitrase Syariah 

Nasional (selanjutnya ditulis BASYARNAS). Penyelesaian sengketa melalui BANI 

didasarkan pada UU Arbitrase dan APS, sedangkan penyelesauan sengketa melalui 

BASYARNAS belum diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Selama ini para 

pihak dapat bersepakat dengan mengacu dari  Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 

Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan diantaranya perubahan 
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nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi BASYARNAS dan 

mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi “Badan” 

yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI. 

  Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS mendasarkan pada Undang-undang 

Arbitrase dan APS  atau dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Model 

penyelesaiannya melalui: arbitrase, mediasi, negosiasi dan rekonsiliasi. Permasalahan 

secara sistem hukum diperlukan pasca berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan 

isi Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999. 

     Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 berisi: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk 

mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Pasal 11 ayat 

(1) dan (2)   UU Nomor 30 Tahun 1999 berisi:  

 Ayat (1), “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk 

mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam 

perjanjannya ke Pengadilan Negeri”. Ayat (2), “Pengadilan Negeri wajib menolak dan 

tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan 

melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang 

ini”. 

   Mengingat peraturan yang mengatur arbitrase syariah belum ada maka dalam hal 

penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat mengacu pada panduan penyelesaian 

sengketa yang sudah dibuat oleh Basyarnas dengan menggunakan Interpretasi Analogi 

terhadap UU Nomor 30 Tahun 1999. Pengertian Pengadilan Negeri dalam pengertian UU 

Nomor 30 Tahun 1999 dapat dianalogikan Pengadilan Agama pasca berlakunya UU 

Nomor 50 Tahun 2009. 

   Jika dalam pelaksanaan  putusan arbitrase para pihak tidak mematuhi isi putusan 

karena adanya pemalsuan, ketidakjujuran dan penipuan dari salah satu pihak maka pihak 

yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Namun jika salah 

satu pihak tidak mau mematuhi isi putusan arbitrase dan merugikan pihak lainnya maka 

upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan eksekusi putusan ke 

Pengadilan Agama.  
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2.1.2 Tinjauan tentang Teori Hukum Responsif 

Philip Nonet dan Philip Selznick menyebutkan bahwa hukum responsif adalah 

suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi 

integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam 

lingkungannya. Untuk melakukan hal ini, hukum responsif memperkuat cara-cara 

bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat 

pertentangan  di antara keduanya. Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan 

sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Agar 

mendapatkan sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan panduan kearah tujuan.  

Secara garis besar, argumen yang dikemukakan Philip Nonet dan Philip Selznick 

adalah: 

a. Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam 

pertimbangan hukum. 

b. Tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga 

mengendurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan 

bagi suatu konsepsi bersifat perdata (civil, sebagai lawan dari sifat publik). 

c. Karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki 

suatu dimensi politik, yang lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat 

membantu mengoreksi dan mengubah institusi-institusi hukum namun yang juga 

bisa mengancam akan memperlemah integritas institusional. 

d. Akhirnya, kita sampai kepada permasalahan yang paling sulit di dalam hukum 

responsif: Di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan 

dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model 

institusi hukum yang lebih kompeten19. 

 

 

 

 

                                                   
19 Philip Nonet dan Philip Selznick, 2011, Hukum Responsif, Cetakan ke VI, Bandung, 

Nusa Media, hlm. 89. 
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2.12. Rekonstruksi Hukum sebagai Paradigma dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan 

Syariah 

2.12.1. Pentingnya melakukan Rekonstruksi Hukum 

Pada akhirnya, bila sistem hukum dan pranata peradilan dibutuhkan 

untuk menyelesaikan perbedaan nilai atau konflik  kepentingan, dia sudah ada di 

sana siap untuk beraksi atau digunakan oleh pencari keadilan dengan nilai-nilai 

kekiniannya yang diterima mayoritas anggota masyarakat melalui sistem 

perwakilan dan debat publik yang luas Yang menjadi perhatian utama di 

Indonesia selama ini, sekaligus juga yang menjadi kelemahannya adalah adalah 

bagaimana menentukan prioritas perubahan hukum nasional dan institusi hukum 

kita.  Pada zaman Orla dan Orba, prioritas utama lebih ditujukan pada 

penyesuaian hukum Belanda dan hukum adat dengan nilai-nilai Indonesia sebagai 

negara merdeka dan berdaulat. Di sela-sela usaha tersebut, banyak lahir kebijakan 

publik yang menekankan perlindungan kelanggengan penguasa dan sekelompok 

tertentu yang berada dalam sistem perlindungan penguasa. 

Pada masa Soekarno begitu banyak nuansa politiknya dalam melahirkan 

kebijakan-kebijakan publiknya. Namun pada masa Soeharto begitu kental nuansa 

KKN-nya dalam kebijakan-kebijakan publiknya. Pada masa Habibie begitu 

singkat, sehingga sulit untuk mengenangnya dalam melahirkan kebijakan publik 

yang penting. Benar bahwa masa pemerintahan Habibie terlihat begitu produktif 

dalam melakukan perubahan hukum secara besar-besaran bila dilihat dari jumlah 

dan substansi peraturan yang dilahirkan dalam waktu singkat. Di masa inilah 

kebebasan pers mencapai awal dari proses demokratisasi dan keterbukaan di 

Indonesia. Namun, aspek ini lebih dikenang sebagai hasil tuntutan zaman saja 

karena siapapun yang berkuasa pada waktu itu tidak akan mempunyai opsi lain 

kecuali memenuhi tuntutan perubahan demikian oleh masyarakat. 

Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia, prioritas perubahan hukum 

kita banyak ditentukan oleh tuntutan harmonisasi hukum Indonesia dengan 

ketentuan-ketentuan WTOAgreement. Intinya adalah bahwa ekonomi harus lebih 

liberal dan setiap anggota WTO termasuk Indonesia mau tidak mau harus menjadi 

bagian dari sistem ekonomi dunia yang liberal. Semua anggota WTO harus 
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memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota seperti juga 

perlakuannya terhadap pelaku bisnis di negaranya sendiri (national treatment). 

Sistem ekonomi yang terbuka, diharapkan bisa memunculkan masyarakat 

ekonomi yang demokratis. Desakan dunia usaha dan kelas menengah baru yang 

lahir dari proses ini diharapkan juga akan melahirkan suatu pemerintahan yang 

demokratis. Jadi ada semacam teori  konspirasi dunia untuk menekan 

dilakukannya demokratisasi dari pintu kebijakan ekonomi semua anggota WTO. 

Belum lagi  selesai, ada perumusan kebijakan perubahan itu, yang sama sekali 

tidak memprioritaskan perubahan mendasar di sistim peradilan dan pendidikan 

hukum kita, Indonesia dilanda krisis ekonomi begitu dahsyat yang menjadikannya 

seakan mempunyai argumen kuat untuk menunda proses perubahan (penyesuaian) 

tersebut. Pemerintahan Gus Dur diakui memberikan kepercayaan akan tumbuhnya 

proses demokratisasi. Sayangnya, manajemen pemerintahan jauh dari baik, 

komunikasi dengan elite politik dan masyarakat umum tidak efektif. Sementara 

pemahaman akan masalah-masalah hukum, apalagi penentuan prioritas 

rekosntruksi hukum nasional sangat menyedihkan. Padahal semua lembaga yang 

dikira harus ada untuk menunjang sistim pemerintahan yang demokratis telah 

dibentuk. 

 Kaitannya dengan rekonstruksi hukum, telah dibentuk antara lain Komisi 

Hukum Nasional (KHN), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi 

Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), dan Tim Gabungan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPK) untuk menyongsong 

pembentukan  Komisi Anti Korupsi yang diharuskan oleh Undang-undang Anti 

Korupsi. Namun, banyak prioritas penting tidak disentuh. Akhirnya, pemerintah 

yang menjanjikan tumbuhnya proses demokratisasi dan lahirnya supremasi 

hukum, tenggelam dalam pergulatan jargon-jargon politik dengan lawan-lawan 

politiknya yang juga tidak punya prioritas di dalam menyelesaikan krisis 

multidimesi yang melanda Indonesia. Alangkah besar hati rakyat bila saja 

pemerintah Gus Dur ini mampu menawarkan suatu prioritas rekonstruksi hukum 

dan institusi hukum, yang pada akhirnya menjadi tulang punggung baginya untuk 

menjalankan suatu good governance yang dicita-citakan oleh semua lapisan 
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masyarakat. Prioritas itu dapat saja berupa tindakan-tindakan cepat dan sekaligus 

di berbagai bidang sebagai berikut: 

a. Pertama, putuskan hubungan dengan elemen Orde Baru dan sikap serta 

mentalitas Orde Baru, antara lain dengan tegas menindak kasus-kasus 

kejahatan kemanusiaan dan korupsi dengan segera. Menyerahkan 

penindakan hukum atas kasus-kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung 

dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sekarang adalah 

tindakan mubasir. Adakan segera suatu Undang-undang, bila perlu lewat 

Perpu terlebih dahulu, untuk membentuk dua mahkamah khusus yang 

independen. Pertama, mahkamah yang mengadili kejahatan-kejahatan 

kemanusiaan dan kedua, mahkamah  untuk mengadili kejahatan-kejahatan 

korupsi dengan hukum acara yang khusus dan penuntut-penuntut umum 

dan hakim-hakim  ad hoc yang independen dan kredibel. Tugasnya, untuk 

menyelesaikan kasus-kasus tersebut selama satu tahun. Untuk menjamin 

bahwa prosesnya menghargai hak azasi manusia dan menjunjung "due 

process of law" , dibentuk suatu komisi pengawas internasional sebagai 

peninjau yang membuat suatu website yang melaporkan semua proses 

peradilan tersebut secara transparan.  

b. Kedua, lakukan pemberdayaan penuh kepada Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN) untuk melakukan restrukturisasi perbankan 

dan debitur dengan suatu proses yang adil tanpa pandang bulu dan 

transparan sebagai salah satu pintu utama perbaikan ekonomi Indonesia. 

Semua perkara-perkara di mana BPPN menjadi pihak, termasuk 

Pengadilan Niaga, diadili oleh hakim-hakim ad hoc di semua tingkat 

badan peradilan dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung yang 

diangkat dari kalangan profesi yang kredibel. 

c. Ketiga, lakukan pemberdayaan penuh terhadap Komisi Hukum Nasional 

untuk membuat suatu prioritas perubahan hukum nasional berdasarkan 

urutan yang bertujuan mengatasi krisis multidimensi kita, baik krisis 

ekonomi, hukum, ancaman disintegrasi sosial serta masalah-masalah 

otonomi daerah. Komisi Hukum Nasional bukan saja bertugas melahirkan 
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konsep hukum nasional, melainkan juga diberdayakan secara penuh untuk 

menjadi pusat perumusan kebijakan publik multisektor. 

d. Keempat, lakukan rekonstruksi total badan peradilan dari Pengadilan 

Negeri sampai Mahkamah Agung dengan antara lain : (a) menunjuk 

hakim-hakim agung ad hoc dengan dua tugas utama, pertama sebagian 

ditugasi melakukan rekonstruksi badan peradilan paling lama dalam waktu 

1 (satu ) tahun dan kedua, sebagian lainnya mengadili tumpukan perkara -

perkara penting yang berpengaruh terhadap perbaikan sistem hukum 

nasional dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Hakim-hakim agung 

nonkarier yang progresif tentu saja dapat dilibatkan dalam proses ini. 

Hakim-hakim agung lainnya yang ada sekarang dibiarkan pensiun pada 

waktunya, dan mereka hanya bertanggung jawab untuk mengadili perkara-

perkara teknis dan rutin yang tidak berpengaruh terhadap perbaikan sistem 

hukum nasional. 

e. Kelima, lakukan perombakan total yang sama di institusi penegakan 

hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian, serta 

membiarkan organisasi pengacara menjadi organisasi yang bebas dan 

mandiri untuk menentukan nasibnya sendiri, tetapi mengharuskan mereka 

menegakkan etika profesi setinggi mungkin. Dengan prioritas tadi, mudah-

mudahan masyarakat tidak melanjutkan mimpi-mimpi lamanya, atau 

diberi mimpi lagi, dan bibit-bibit perubahan yang mengarah pada 

pemerintahan yang demokratis serta pemberdayaan masyarakat madani 

yang dijanjikan oleh pemerintahan kini bisa tumbuh subur tanpa gangguan 

siapapun20. 

 

2.12.2. Paradigma Konstruktivisme 

 Paradigma adalah serangkaian keyakinan dasar yang membimbing 

tindakan. Paradigma berurusan dengan prinsip-prinsip pertama, atau 

prinsip-prinsip dasar. Paradigma adalah suatu konstruksi manusia. 

                                                   
20Anonim,http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol909/prioritas-rekonstruksi-

hukum-nasional, Kamis, 19 Oktober 2000, diunduh 28 Juni 2015. 
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Paradigma meliputi tiga “set belief system” yaitu ontologi, epistimologi 

dan metodologi21. Pengertian lain paradigma adalah suatu sistem filosofis 

utama, induk  atau ‘payung’ yang terbangun dari ontologi, epistimologi 

dan metodologi tertentu yang masing-masingnya terdiri dari satu “set” 

belief dasar  atau worldview yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan 

(dengan belief dasar  atau worldview dan ontologi, epistimologi dan 

metodologi dari paradigma lainnya). Paradigma merepresentasikan suatu 

sistem atau set belief  dasar tertentu yang berkenaan dengan prinsip-

prinsip utama atau pertama, yang mengikatkan penganut/penggunanya 

pada worldview tertentu, berikut cara bagaimana “dunia” harus dipahami 

dan dipelajari, serta yang senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata 

dan perbuatan penganutnya22.  

 Adji Samekto menyebutkan bahwa paradigma merupakan payung 

berpikir atau the way of thinking yang dipegang seorang peneliti dalam 

bidang sosial untuk menentukan bagaimana peneliti mengkonsepsikan 

sebuah realitas, bagaimana hubungan peneliti dengan objek yang diteliti 

dan selanjutnya untuk menentukan metode penelitiannya. Berbasis 

paradigma diharapkan dapat diperoleh akurasi dalam penelitian sosialnya, 

yang sangat membantu dalam penelitian hukum di ranah empirik. 

Paradigma adalah serangkaian panduan yang membimbing bagaimana 

peneliti melihat realitas (ontologis), melihat hubungan peneliti dengan 

objek penelitian (epistimologis) dan bagaimana seharusnya penelitian itu 

harus dilakukan (metodologis)23. 

 Di dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif 

(konstruktivisme). Paradigma interpretif atau konstruktivisme boleh 

disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivism. 

Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku 

                                                   
   21 Guba, E.G. dalam Norman K. Denzin dan Y.S. Lincoln, 2009, Handbook of 

Qualitatif Research, Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 123. 
22 Denzin dan Lincoln dalam Erlyn Indarti, 2010, Pidato Pengukuhan Guru Besar: 

Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro., hlm. 16. 

23 Adji Samekto, 2012, Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-
Modernisme, Lampung, Indepth Publishing, hlm. 64. 
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sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan pelaku sosial. 

Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya 

menghasilkan deskripsi yang unik. Paradigma kostruktivisme berangkat 

dari keyakinan bahwa realitas itu beragam. Realitas berada dalam beragam 

konstruksi mental yang bersifat subjektif pada diri manusi (masyarakat), 

yang didasarkan pada pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai 

lainnya dan bersifat lokal. Oleh karena itu di dalam paradigm interpretif 

atau konstruktivisme ini realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa 

digeneralisasikan24. Makna dan sifat ilmu yang akan dibangun melalui 

penelitian ini adalah konstruksi majemuk dan beragam dengan konsensus 

atau resultante relatif. Adapun tujuan ilmu dan/atau kajian dalam makalah 

ini adalah untuk memahami (understanding)  dan merekonstruksi terhadap 

relevansi pemikiran Hans Kelsen tentang hukum bagi pembangunan 

konsep hukum progresif. 

 Ontologi yaitu pemahaman tentang bentuk, sifat, ciri realitas dari 

konstruktivisme, yaitu realita majemuk dan beragam serta bersifat 

relativisme. Ontologi penelitian untuk penyusunan makalah ini melihat 

realitas bahwa norma hukum tidaklah bebas dari nilai "etik" dan "moral" 

sebagaimana didoktrinkan oleh Hans Kelsen dengan teori murni tentang 

hukum (reine rechtsiehre), melainkan pada batas-batas tertentu memang 

harus terikat kepada nilai etik dan moral, sebab norma hukum pada 

hakikatnya memang dibangun berdasarkan nilai etik dan moral. Dalam 

realita hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah bank syariah 

dalam penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan.  

 Epistimologi adalah pemahaman tentang suatu realitas atau 

temuan suatu penelitian, yang merupakan produk atau diperoleh interaksi 

antara peneliti dan yang diteliti. Epistimologi dalam makalah ini adalah 

terumuskannya rekonstruksi atas relevansi pemikiran Hans Kelsen tentang 

Hukum Bagi Pembangunan Konsep Hukum Progresif dalam penyelesaian 

sengketa jaminan hak tanggungan.  

                                                   
24 Ibid., hlm. 71-72. 

                                               
                                                   



67 
 

 
 

 Metodologi atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh 

individu di dalam observasi atau investigasinya dari konstruktivisme 

adalah hermeneutikal atau dialektis. Tekanan dalam penelitian ini adalah 

empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk 

merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif dengan 

participant observation. Kriteria kualitas penelitian untuk penyusunan 

makalah ini bersifat authenticity dan reflectivity. Sejauh mana temuan 

merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh perilaku sosial, 

termasuk di dalamnya para akademisi dan pemerhati teori hukum. 

 

2.12.3. Penafsiran Hukum (Rechtsinterpretatie) dalam melakukan 

Rekonstruksi 

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode 

penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai 

teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan 

sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran 

hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap 

tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak 

sewenang-wenang. Menurut Prof. J.H.A. Logemann: “Dalam  melakukan 

penafsiran hukum, seorang ahli hukum diwajibkan untuk mencari 

maksud dan kehendak pembuat undang-undang sedemikian rupa 

sehingga menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-

undang itu.” Dalam usaha mencari dan menentukan kehendak pembuat 

undang-undang itulah maka dalam ilmu hukum dikembangkan beberapa 

metoda atau cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dapat 

digunakan seorang ahli hukum yaitu : 

a. Penafsiran Gramatikal (taatkundige interpretatie), yaitu 

penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, 

tata kalimat didalam suatu konteks bahasa yang digunakan 

pembuat undang-undang dalam merumuskan peraturan 

perundang-undangan tertentu. 
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b. Penafsiran Sejarah (historische interpretatie), yaitu penafsiran 

yang dilakukan terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan 

dengan meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau 

terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan. 

c. Penafsiran Sistematis (systematische interpretatie), yaitu 

penafsiran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-

undangan, dengan cara menyelidiki suatu sistem tertentu yang 

terdapat didalam suatu tata hukum, dalam rangka penemuan asas-

asas hukum umum yang dapat diterapkan dalam suatu masalah 

hukum tertentu. 

d. Penafsiran sosiologis (teleologis), sejalan dengan pandangan Prof. 

L.J.van Apeldoorn, maka salah satu tugas utama seorang ahli 

hukum adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan 

dengan hal-hal konkrit yang ada di dalam masyarakat. 

e. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran terhadap kata, istilah atau 

pengertian didalam peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang sendiri. 

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim untuk memeriksa 

dan memberi keputusan atas perkara yang diserahkan kepadanya dan tidak 

diperbolehkan menolak dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas 

pengaturannya. Dalam hal demikian dalam Pasal 28 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa 

hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini 

berarti seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk 

menemukan hukum (rechtsvinding). Rechtsvinding merupakan proses 

pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam 

penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan 

hasil penemuan hukum menjadi dasar baginya untuk mengambil 
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keputusan. Oleh karena itu, maka hakim dapat melakukan konstruksi dan 

penghalusan hukum. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam Konstruksi Hukum 

antara lain: 

1. Hakim meninjau kembali sistem material yang mendasari 

lembaga hukum yang dihadapinya sebagai pokok perkara; 

2. Berdasarkan sistem itu, hakim kemudian berusaha membentuk 

suatu pengertian hukum (rechtsbegrip) baru dengan cara 

membandingkan beberapa ketentuan di dalam lembaga hukum 

yang bersangkutan, yang dianggap memiliki kesamaan-

kesamaan tertentu; 

3. Setelah pengertian hukum itu dibentuk, maka pengertian 

hukum itulah yang digunakan sebagai dasar untuk 

mengkonstruksi suatu kesimpulan dalam penyelesaian 

perkara25. 

Pada dasarnya, konstruksi hukum dinamakan analogi, tetapi di 

dalam ilmu hukum dikembangkan beberapa bentuk konstruksi hukum 

yang sebenarnya merupakan variasi dari analogi itu, yaitu konstruksi 

Penghalusan Hukum dan konstruksi Argumentum a Contrario. 

 

2.12.4. Konstruksi Hukum / Komposisi Hukum (Rechtsconstructie) 

2.12.4.1. Konstruksi Analogi (argumentum per analogiam) 

  Analogi adalah proses konstruksi yang dilakukan dengan 

cara mencari rasio ledis (genus) dari suatu undang-undang dan 

kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya 

tidak diatur oleh undang-undang itu. Dalam analogi, hakim 

memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan suatu 

peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan 

untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Hal ini 

dikarenakan adanya kesamaan unsur dengan perkara atau fakta-
                                                   

25Herman, http://hermansh.blogspot.com/2012/02/penafsiran-dan-konstruksi-
hukum.html,  Sabtu, 25 Februari 2012. 
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fakta yang dapat diselesaikan langsung oleh peraturan perundang-

undangan yang sudah ada. Berdasarkan anggapan itulah hakim 

kemudian memberlakukan peraturan perundang-undangan yang 

sudah ada pada perkara yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, 

penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya 

sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan 

hukum tadi, tapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk 

hukum) lain. Penerapan hukum dengan analogi hanya dapat 

dilakukan dalam kasus-kasus hukum perdata. Hukum pidana tidak 

mengenal analogi karena hal demikian bertentangan dengan asas 

pokok hukum pidana yaitu “tiada pidana tanpa ketentuan 

perundang-undangan yang menetapkannya terlebih dahulu” (nullum 

crimen sine lege). Karena di dalam pidana jika digunakan 

konstruksi analogi akan menciptakan delik baru. Maka dengan 

konstruksi analogi, seorang ahli hukum memasukkan suatu perkara 

kedalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan 

yang sebenarnya tidak dibuat untuk menyelesaian perkara yang 

bersangkutan. 

 

2.12.4.2. Konstruksi Penghalusan Hukum (rechtsverfijning) 

  Seorang ahli hukum beranggapan bahwa dalam menyelesaikan 

suatu perkara, peraturan perundang-undangan yang ada dan yang 

seharusnya digunakan untuk menyelesaikan perkara, ternyata tidak dapat 

digunakan. Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum 

tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang 

sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan 

atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan. Jenis 

konstruksi ini sebenarnya merupakan bentuk kebalikan dari konstruksi 

analogi, sebab bila di satu pihak analogi memperluas lingkup berlaku 

suatu peraturan perundang-undangan, maka di lain pihak Penghalusan 
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Hukum justru mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan perundang-

undangan (bersifatrestriktif). 

 

2.12.4.2.1. Argumentum a Contrario 

  Dalam keadaan ini, hakim akan memberlakukan peraturan 

perundang-undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu 

menerapkan suatu peraturan pada perkara yang sebenarnya tidak 

dimaksudkan untuk diselesaikan oleh peraturan itu. Perbedaannya adalah 

dalam analogi hakim akan menghasilkan suatu kesimpulan yang positif, 

dalam arti bahwa ia menerapkan suatu aturan pada masalah yang sedang 

dihadapinya. Sedangkan pada konstruksi Argumentum a Contrario hakim 

sampai pada kesimpulan yang negatif, artinya ia justru tidak mungkin 

menerapkan aturan tertentu dalam perkara yang sedang dihadapinya. 

                                               
                                                   


