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TINJUAN YURIDIS KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA ASURANSI SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF

ALWI
D1A014026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK
Tujaan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kewenangan peradilan agama dalam

menyelesaikan sengketa asuransi syariah menurut hukum positif dan untuk menjelaskan
alternatif penyelesian sengketa asuransi syariah menurut hukum positif. Penelitian yang
digunakan adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah : Peradilan  Agama  berwenang
menyelesaikan sengketa asuransi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, terutama Kompetensi absolut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50. Pasal 49 menyebutkan
bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,
waris,  wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Juga disebutkan
bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang asuransi syari’ah, melainkan juga di
bidang ekonomi syariah lainnya. Keweanangan Pengadilan Agama dalam meyelesaikan
sengketa asuransi syariah perspektif hukum positif Indonesia adalah menentukan metode dan
bentuk penyelesian sengketa asuransi syariah, kompetensi absolute,kompetensi relatif
pengadilan agama dan tafsir yuridis kompetensi peradilan agama dalam penyeleseian perkara
ekonomi syariah.Keweanangan Pengadilan Agama dalam meyelesaikan sengketa asuransi
syariah perspektif hukum positif Indonesia adalah menentukan metode dan bentuk penyelesian
sengketa asuransi syariah, kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan agama.
Alternatif penyelesaian sengketa asuransi syariah dalam perspektif hukum positif dibagi
menjadi tiga , ada yang menurut hukum islam dan hukum positif itu sendiri dan Penyelesain
Sengketa Melalui Jalur Pengadilan (Litigation Effort). Menurut hukum islam terdiri dari
Metode al-șulhu (perdamaian), Metode al-Tahkim (Arbitrase), Metode Kekuasaan Kehakiman
(wilayat al-Qadha). Menurut hukum positif Indonesia terdiri dari perdamaian dan alternative
penyelasian sengketa (ADR), Arbitrase (Tahkim) yang memuat Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), FATWA DSN-MUI ,
dan proses penyelsain sengketa melalui jalur Pengadilan yakni Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Asuransi Syariah, Hukum positif Indonesia



JURIDICAL REVIEW OF AUTHORITY OF RELIGIOUS JUSTICE IN COMPLETING THE
DISPOSAL OF SHARIA INSURANCE BY POSITIVE LAW
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FACULTY OF LAW
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ABSTRACT
Tujaan from this research is to explain the authority of the religious court in resolving the sharia insurance
dispute according to the positive law and to explain the alternative dispute of sharia insurance according
to positive law. The research used is normative. The results of this study are: Religious Courts are
authorized to settle sharia insurance disputes as stipulated in Act Number 3 of 2006 concerning
Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, especially the absolute Competence
provisions of Article 49 and Article 50. Article 49 states that The Religious Court has the duty and
authority to examine, decide and settle cases at the first level between people who are Muslim in the field
of marriage, inheritance, will, grant, endowments, charity, infaq, shadaqah, and sharia economy. Also
stated that the settlement of disputes is not limited in the field of sharia insurance, but also in the field of
other Islamic economics. Religious Court authority in resolving sharia insurance disputes Indonesia
positive legal perspective is determining the methods and forms of sharia insurance dispute resolution,
absolute competency, relative competence of religious courts and juridical interpretation of religious court
competencies in analyzing sharia economic cases. Reluctance of Religious Courts in resolving sharia
insurance disputes perspective Indonesian positive law is to determine the methods and forms of sharia
insurance dispute resolution, absolute competence and relative competence of religious courts.
Alternative settlement of sharia insurance disputes in the perspective of positive law is divided into three,
some according to Islamic law and the positive law itself and Settlement of Disputes through the Courts
(Litigation Effort). According to Islamic law consists of the Method of al-şulhu (peace), the Method of al-
Tahkim (Arbitration), Method of Judicial Power (wilayat al-Qadha). According to Indonesian positive
law consists of peace and dispute alternative (ADR), Arbitration (Tahkim) which contains the Indonesian
National Arbitration Board (BANI), the National Sharia Arbitration Agency (BASYARNAS), DSN-MUI
FATWA, and the process of dispute resolution through the Court Religious courts.

Keywords: Religious Court, Sharia Insurance ,Positive Law



I. PENDAHALUAN

Dalam pengembangan ekonomi dan bisnis di era berkemajuan ini terdapat upaya-upaya

pengamanan yang dilakukakan oleh beberapa pihak untuk mengatasi kemungkinan menderita

kerugian, Impossible is nothing, tidak ada kejadian yang tidak mungkin untuk terjadi dalam

kehidupan ini, termasuk hal-hal yang berpotensi untuk merugikan kita. Contohnya saja

kecelakaan, bencana alam, atau bahkan kematian. Untuk mengurangi kerugian dari kejadian-

kejadian tidak terduga itu, kita harus pandai-pandai menyiasatinya. baik dengan cara megalihkan

risiko dan membaginya kepada pihak pihak lain yang memang menyediakan diri untuk itu.

Mengalihkan risiko (risk transfer) dan membagi risiko (risk sharing) dapat dilakukan melalui

asuransi atau pertanggungan.

Tolong-menolong dilakukan dengan tanggung menanggung risiko dengan cara masing-

masing menguluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Perushaan

asuransi syariah hanya bertindak sebagai pasilitator saling menanggung diantara para peserta

asuransi. Hal inilah salah satu yang membedahkan antara asuransi syariah syariah dan

konvesional, di mana asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan

asuransi dengan peserta asuransi.1

Melihat perkembangan dan maraknya Perusahaan asuransi apalagi asuransi syariah tidak

dipungkiri rentan dengan sengketa asuransi syariah oleh Undang-Undang Asuransi tidak

mengatur kaitannya dengan penyelesain sengketa asuransi syariah. Namun belakangan ini oleh

Undang-Undang Peradilan Agama diberiakan kewenangan untuk menyelasaikan sengketa

asuransi syariah.

1 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransurasian Syariah di Indonesia, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 137



Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru

sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, wewenang baru tersebut

bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama.

Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi Pengadilan Agama belum ada pengalaman

apapun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, sehingga kalaupun sekiranya

datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syariah, maka bagi lembaga Peradilan Agama ini

mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan maupun

norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syariah. Didalam perkembangan

penyelesian sengketa ekonomi syariah khususnya asuransi syariah  dihadapkan pada banyak

pilihan menurut hukum islam maupun hukum positif Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama Apakah Peradilan Agama

berwenang dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah menurut hukum positif? Dan yang

kedua Bagaimanakah alternatif penyelesaian sengketa asuransi syariah menurut hukum positif?

Tujuan dari Penelitian ini adalah  Untuk menjelaskan kewenangan peradilan agama dalam

menyelesaikan sengketa asuransi syariah menurut hukum positif. Dan Untuk menjelaskan

alternatif penyelesaian sengketa asuransi syariah menurut hukum positif. Manfaat penelitian ini

adalah pertama Manfaat teoritis: Secara teoritis penelitian ini dapat terwujud sebagai suatu karya

ilmiah yang dapat digunakan sebagai media pembelanjaran bagi para mahasiswa.Penelitian ini

juga dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan bidang hukum pada umumnya dan

lebih khusus dalam bidang hukum asuransi. Kedua Manfaat praktis : Penelitian ini secara praktis

bermanfaat dalam menggambarkan kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa



asuransi syariah menurut hukum positif. Penelitian ini secara praktis bermanfaat untuk

menjelaskan alternatif penyelesaian sengketa asuransi syariah menurut hukum positif. Ketiga

Manfaat akademis ; Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata (S1) Program

Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  skripsi  ini ialah Penelitian

Metode  penelitian Normatif dengan Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-

Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan

Historis (Historical Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative Approach).



II. PEMBAHASAN

A. Peradilan agama berwenang dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah.

1. Sejarah pengaturan Peradilan Agama

Dalam sejarahnya, Peradilan Agama di Indonesia lahir dan berkembang seiring

dengan perkembangan Islam di Indonesia. Perjalanan perkembangan PA di Indonesia

mengalami pasang-surut meski sudah berada dalam suasana kemerdekaan. Pengaruh teori

receptie pada masa kolonial begitu mengakar sehingga eksistensi PA sebagai lembaga

peradilan belumlah independen, berwibawa, dan bermartabat. Tidak adanya keseragaman

kewenangan absolut antara Peradilan Agama di beberapa wilayah Indonesia, ketentuan adaya

fiat eksekusi, belum adanya hukum material tertulis yang yang menjadi pegangan para hakim

dalam memutus perkara,2 bahkan dualisme pembinaan lembaga peradilan agama betul-betul

memposisikan Pengadilan Agama sebagai lembaga pengadilan yang tidak utuh.3

lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamandemen Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar

dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama. Amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1989

mengenai kewenangan PA untuk menangani perkara Ekonomi Syari’ah adalah sebuah

konsekuensi logis dari pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbasis

syariah di Indonesia. Menimbang kian luas dan beragamnya pola kegiatan ekonomi berbasis

syari’ah ini maka perlindungan hukum terhadap kegiatan ini menjadi sebuah keniscayaan.

Kegiatan operasional perekonomian berbasis syari’ah memerlukan pengaturan yang

komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum. Dalam koridor masyarakat yang

2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2002, hlm
210-212

3 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap Di Indonesia, Bandung,Refika Aditama,2007 hlm 127



sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntut menuntut satu sama

lain. Mengingat di masa sekarang dan masa depan kuantitas dan kompleksitas perkara

terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam. Sebelum UU No 3 Tahun

2006 diberlakukan, sengketa/perselisihan ekonomi syari’ah tidak bisa diselesaikan di

Pengadilan Agama, karena kewenangan absolut Pengadilan Agama terbatas pada persoalan

Perkawinan, Perceraian, Warisan, Wasiat, Wakaf, Hibah, Infaq dan Sedekah. Sengketa

ekonomi syari’ah dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri ketika dalam klausula perjanjian

disebutkan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa pada

pengadilan Negeri.

Lahirnya UU No 3 Tahun 2006 juga membawa konsekuensi tersendiri bagi

Pengadilan Agama. Selain harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam

menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap

perkembangan ekonomi berbasis syariah dalam bingkai regulasi Indonesia. Di sisi lain,

dalam ranah manajemen administrasi peradilan, Pengadilan Agama juga harus berbenah

untuk tampil bersih, transparan, akuntabel, dan bisa memenuhi rasa keadilan serta kebenaran.

Persoalan yang tak kalah penting adalah proses sosialisasi, yang tentu saja harus melibatkan

banyak pihak; dari MA, Pemerintah Daerah/Kota, Kementerian Hukum dan HAM, dan dari

kalangan akademisi sebagai corong ilmu pengetahuan.

2. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelsesaikan Sengketa Asuransi Syariah

Keberadaan Peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang timbul

diantara anggota mayarakat. Perkara yang terjadi memiliki bentuk yang beragam; ada yang

berkenan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (breach of contract), Perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige daad) sengketa hak milik (Property Right), percerain,



pailit, penyelagunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan

sebagainya. Keberadaan Peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang

timbul diantara anggota mayarakat. Perkara yang terjadi memiliki bentuk yang beragam;

ada yang berkenan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (breach of contract),

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sengketa hak milik (Property Right),

perceraian, pailit, penyelagunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu,

dan sebagainya. Timbul perkara-perkara tersebut, ketika dihubungkan dengan keberadan

peradilan perdata menimbulkan permasalahan kewenangan mengadili yang di sebut

yuridiksi atau kompetensi, kewenangan suatu lembaga peradilan dalam mengadili lembaga

tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.4

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk

menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara,

sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan

pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat

formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak

berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan

tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan

relatif pengadilan.

Kewenangan absolut 5 Peradilan  Agama  sebagai  salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan

kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah seiring kehadiran

4 H. Hasbi Hasan, Kopetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Jakarta:
gramata publishing, 2013, hlm. 27

5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 78.



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terutama Kompetensi absolut ketentuan Pasal 49 dan

Pasal 50. Pasal 49 menyebutkan bahwa Pengadilan  Agama  bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang perkawinan,  waris,  wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadaqah, dan ekonomi syariah. Juga disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak

dibatasi di bidang asuransi syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang

atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada

hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan

ketentuan Pasal ini.

Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf (i) menyebutkan bahwa

yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang

dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan

mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan

surat berharga berjangka  menengah  syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,

pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu

apabila: suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang

timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum

Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.6

6 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
6.



B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah Menurut Hukum Positif

1. Penyelesaian Sengketa Asusansi Syariah Menurut Hukum Islam

a. Metode al-șulhu (perdamaian)

Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dalam terminologi hukum

Islam dikenal dengan istilah al-șulhu (perdamaian). Secara harfiah, al-șulhu

mengandung pengertian memutus pertengkaran/perselisihan. Dalam pengertian

syariat dirumuskan, “suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan/perselisihan

antara dua orang yang berlawanan.”

Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi

persengketaan. Kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari

tuntutannya. Hal itu dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka dapat

berakhir. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam

diistilahkan musalih, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut

mushalianhu, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak

yang lain untuk mengakhiri pertikaian/pertengkaran dinamakan dengan

musalihalaihi atau disebut juga badal alsulh.

b. Metode al-Tahkim (Arbitrase)

Arbitrase adalah pemutusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa

orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim atau

pengadilan.7 Dalam prakteknya disebut juga dengan perwasitan.

Dalam persepektif islam, “arbitrase” dapat dipadankan  dengan istilah

“tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkamah”. Secara etimologi, tahkim

7 Soebekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 181.



berarti menjadikan seorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara  umum, tahkim

memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni

pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang bersilisih atau

lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, yang menyelasaikan

disebut dengan “hakam”.

Dasar hukum tahkim terdapat dalam QS. Al-Nisa‟: 35.  “Jika  kamu

khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari

keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang

hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada

suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Walaupun yang dimaksud hakam dalam ayat ini adalah juru damai diantara suami

isteri yang bersengketa, namun tentunya dapat dikembangkan atau diperluas ke dalam

persengketaan bidang-bidang lain, seperti bidang ekonomi. Hal itu dapat dilakukan

dengan cara menggunakan penafsiran analogi atau qiyas.8

c. Metode Kekuasaan Kehakiman (wilayat al-Qadha)9

Dalam sistem kekuasaan kehakiman pada sebuah pemerintahan sepanjang

dijumpai dalam sejarah Islam ditemukan empat model kekuasaan penegak hukum

(lembaga penegak hukum), yaitu kekuasaan al qadha (lembaga penegak

hukum), kekuasaan al-hisbah, kekuasaan al-madzalm dan al-Mahkamah al-

„Asykariyyah. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan tersendiri.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Asusansi Syariah Menurut Peraturan PerUndang-

Undangan yang berlaku

8 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 184-186
9 Rifyal K.A. Bash, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Jakarta, Mahkamah Agung, 2013



Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau

badan peradilan yang melaksanakan tugasnya di berikan oleh undang-undang yang di

khususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukan diri pada hukum Islam

secarah sukarela yang di mulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses

pengadilan, dan menyelesaikan perkara yang terterah dalam pasal 49 sampai pasal 35

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

Undang–Undang  Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan  Agama.

Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi

Syariah yang telah tertulis secara eksplisit dalam Pasal 49 yang menyatakan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, menuntas dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf,  Zakat, Imfaq, Shdaqah, dan

Ekonomi syariah.

Berikut ini proses penyelesaian perkara  ekonomi syariah yang dapat di

jadikan pilihan oleh para  pihak dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan

kesepakatan para pihak pencari keadilan:

1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Konsep sulh (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab

fikih merupakan satu doktrin utama hukum islam dalam bidang muamalah untuk

menyelesakan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan conditio sine quo non

dalam kehidupan masyarakat mana pun, karena pada hakikatnya perdamaian

bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dan manusia.

Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupan nyaman, tidak ada yang



mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai, dan tentram dalam segala aspek

kehidupan. Dengan demikian, institusi perdamaian adalah bagian dan kehidupan

manusia.10

Pemikiran kebutuhan akan lembaga sulh (perdamaian) pada zona modern

ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan

sudah  masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan

populernya Alternatif Disbute Resolution (ADR), untuk konteks Indonesia,

perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa.

2. Arbitrase (Tahkim)

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang

dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari diantara

mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum

tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga pengadilan

atau ada juga melalui lembaga diluar pengadilan yaitu arbitrase (choise of

forum/choice of jurisdiction). Di samping itu, dalam klausal yang dibuat oleh para

pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk digunakan apabila di

kemudian hari terjadi sengketa diantara mereka (choise of law).

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam

bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada 12 Agustus

1999. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul

10 H. Fahurrahman Djamil, penyelsaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari’ah, Jakarta: Sinar Grafika,
2012, hlm. 34



arbitrase mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya perjanjian yaitu

syarat subjektif dan syarat-syarat objektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUH

Perdata, maupun syarat subjektif dan syarat objektif yang tersebut dalam undang-

undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan

kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi

bagian dan seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan

berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain

BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-

masalah yang terjadi dalam pelaksanaan bank syariah, dan BANI (Badan

Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaiakan masalah sengketa

bisnis non-Islam.

3. Penyelsain Sengketa Melalui Jalur Pengadilan (Litigation Effort)

Dalam kontek ekonomi syari’ah sengketa yang tidak dapat di selesaikan

baik melalui sulhu (perdamaian) maupun secara tahkim (arbitrase) dapat di

selsaikan melalui lembaga Peradilan.

Lembaga Pradilan Agama melalui Pasal 49 UUPA telah menetapkan hal-

hal yang menjadi kewenangan lembaga Pradilan Agama. Adapun tugas dan

wewenang memeriksa, memutus dan menyelsaikan perkara tertentu bagi yang

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

infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.



III.PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peradilan  Agama  berwenang menyelesaikan sengketa asuransi syariah

sebagaimana diatur dalam   Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

terutama Kompetensi absolut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50. Pasal 49

menyebutkan bahwa Pengadilan  Agama  bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan,  waris,  wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadaqah, dan ekonomi syariah. Juga disebutkan bahwa penyelesaian sengketa

tidak dibatasi di bidang asuransi syari’ah saja. Keweanangan Pengadilan Agama

dalam meyelesaikan sengketa asuransi syariah perspektif hukum positif Indonesia

adalah menentukan metode dan bentuk penyelesian sengketa asuransi syariah,

kompetensi absolute,kompetensi relatif pengadilan agama dan tafsir yuridis

kompetensi peradilan agama dalam penyeleseian perkara ekonomi syariah.

Alternatif penyelesaian sengketa asuransi syariah dalam perspektif hukum positif

dibagi menjadi tiga , ada yang menurut hukum islam dan hukum positif itu sendiri

dan Penyelesain Sengketa Melalui Jalur Pengadilan (Litigation Effort). Menurut

hukum islam terdiri dari Metode al-șulhu (perdamaian), Metode al-Tahkim

(Arbitrase), Metode Kekuasaan Kehakiman (wilayat al-Qadha). Menurut hukum

positif Indonesia terdiri dari perdamaian dan alternative penyelasian sengketa

(ADR), Arbitrase (Tahkim) yang memuat Badan Arbitrase Nasional Indonesia



(BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), FATWA DSN-MUI

, dan proses penyelsain sengketa melalui jalur Pengadilan yakni Pengadilan

Agama.

B. SARAN

Peradilan Agama sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa asuransi

syariah dan banyak sengketa lainnya yang menjadi kewenangan absolut maupun

relatifnya maka di pandang perlu untuk berbenah karena oleh UU diberikan

kewenangan baru termasuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah maka

dipandang perlu untuk peningkatan sumber daya manusia dan penambahan

infrastruktur penunjangnya agar proses mekanisme beracara di pengadilan agama

berjalan sesui prosedur dan aturan yang berlaku sehingga bisa dijadikan tempat

mencari keadilan bagi masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa asuransi

syariah para pihak yang terkait diharapkan melakukan proses yang elegan dan

dapat diterima oleh semua pihak, diselesaikan dengan cara non litigasi yakni

musawarah mufakat, mediasi, negosiasi dan konsultasi terlebih dahulu.
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