
ABSTRAKSI

Peradilan Agama sebagai bagian dari lembaga untuk para pencari keadilan

telah banyak mengalami perubahan-perubahan. Peradilan Agama telah mengalami

transformasi atau perubahan dalam hal kewenangan sejak jaman kolonial hingga

jaman transformasi sekarang. Dalam era sebelum terbitnya Undang-Undang

Nomor 14 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman, kewenangan

Peradilan Agama hanya terkait dengan waris, nikah dan wakaf, atau hukum-

hukum yang lebih bersifat “kekeluargaan Islam”. Hal ini sudah di sebutkan di

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur

secara jelas  ruang lingkup Peradilan Agama.

salah satu tonggak terpenting dalam Peradilan Agama adalah saat lahirnya

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Poin pentingnya adalah penambahan

kewenangan yang cukup luas. Salah satunya peradilan agama bisa menangani

sengketa syariah (dalam hal ini termasuk Perbankan Syariah). Sehingga dengan

penambahan kewenangan tersebut, para hakim di Peradilan Agama tidak melulu

berkutat dengan hukum-hukum nikah saja atau mengenai waris saja, dan bukan

hanya dengan orang-orang yang beragama Islam, karena asas personalitas

Keislaman dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lebih luas lagi tidak

hanya orang yang beragama Islam, namun juga orang yang menundukkan diri

terhadap hukum islam meskipun tidak beragam Islam.

Berkembanganya bisnis syariah termasuk perbankan Syariah di Indonesia

ini, maka untuk lebih membuat rasa aman akan kepastian Hukumnya, lahir

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun

lahirnya Undang-Undang ini menimbulkan permasalahan dalam hal penyelesaian

sengketa Perbankan Syariah. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 sudah memberi wewenang kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan

sengketa Ekonomi Syariah, namun dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008, membuka peluang untuk penyelesaian sengekta Perbankan Syariah

diselesaikan selain oleh peradilan Agama, salah satunya dengan Arbitrase dan
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Peradilan Umum. Hal ini dianggap ada ketidak tegasan para pembuat Undang-

Undang untuk konsisten  terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

mengurangi kewenangan Peradilan Agama.
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