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ABSTRACT 
 

Consumer Protection against Sharia Financial Services in 
the Religious Judiciary  

(Following Law No. 3 of 2006 on Amendment of Law No. 7 
of 1989 on Religious Judiciary) 

 
ULIL USWAH 

Student ID: 09923018 
 
 Protection for consumer of sharia financial services is 
defined as any efforts to guarantee the legal certainty that gives 
protection to consumers in sharia business. In sharia financial 
services, the two interrelated, interdependent parties are the 
businessmen and the consumers as well as a possibly related 
third party. An interaction may cause a dispute begun by a 
breach of rights and obligations among the parties. Therefore, 
the government issued Law No. 8 of 1999 on Consumer 
Protection (UUPK) particularly Article 1 Paragraph (1) and 
Article 45, Regulation of the Financial Services Authority 
(POJK) No. 1/POJK.07/2013 particularly Article 1 Paragraph 
(3) and Article 39, and Law on Religious Judiciary particularly 
Article 49 of Law No. 3 Year 2006. However, some issues 
related to consumer protection against sharia financial services 
continue to emerge. One of the causes is ineffective 
implementation of the laws due to ambiguities in some of the 
articles of the aforementioned laws, such as the form of 
consumer protection against sharia financial services in a 
religious judiciary. 
 Based on the background, the researcher focused on 
“Consumer Protection against Sharia Financial Services in the 
Religious Judiciary after Law No. 3 of 2006 on Amendment of 
Law No. 7 of 1989 on Religious Judiciary. The research 
question was how is the implementation of the “simple, fast, 
cheap” principles in the process of consumer protection dispute 
settlement in the religious court. The methodology of this study 
was the normative juridical research using the legislative 
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approach by studying UUPK, POJK, and UUPA as well as 
analyzing several court decisions. 
 This study concluded that the religious court has 
protected the consumers, businessmen, as well as related third 
party in the form of dispute settlement. The form of protection 
by the religious court is direct and indirect protections. The 
principles used by the religious court in settling the dispute are 
simple, fast, and cheap. The simple principles was implemented 
but was not optimum due to ignorance, incomprehension, and 
unconsciousness of the parties in the religious court. However, 
the fast principles have not been properly implemented. Then 
the cheap principles was implemented, even in religious court 
there are ‘prodeo’ for poor citizens. 
 
Keywords: Consumer Protection, Sharia Financial Services, 
Religious Judiciary 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama rahmatal lil’alamin. Intisari Hukum 

Islam adalah memelihara manusia, memberi perhatian yang 

penuh kepadanya dan kepada  kemuliannya,1 termasuk 

konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan dan pemeliharaan 

atas agama, kehidupan, keturunan anggota keluarga, harta, 

intelek, dan kehormatan merupakan tujuan primer yang ingin 

diwujudkan2 agar dicapai kebahagiaan dan kesejahteraan umat 

manusia baik di dunia maupun di akherat.3 Hukum positif 

Indonesia memberikan perlindungan kepada konsumen yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013. 

1Hasbi Ash. Shiddieqy. M, Falsafah Hukum Islam,cet pertama (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1975), hlm. 160. 

2Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan 
Syari’ah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 34-35. 

3Muhammad Amin Suma, Membangun Ekonomi Negeri Berbasis Kitab 
Suci dan Konstitusi, (Tangerang: Khalam Publishing, tt), hlm. 34. 
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Pengertian Perlindungan konsumen adalah “segala upaya 

yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen.”4 Perlindungan konsumen adalah jaminan 

atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.5 

Khusus bidang keuangan cakupan perlindungan konsumennya 

adalah dari perilaku pelaku usaha jasa keuangan.6 Upaya 

tersebut antara lain bertujuan meningkatkan harkat dan martabat 

konsumen agar meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 

kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen serta 

menumbuhkan kesadaran pelaku mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha.7 

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat  berkumpul dan 

melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

4Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. 

5Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2014), hlm. 7. 

6Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

7Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. 
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mereka.8 Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat ini lebih dikenal dengan istilah “bisnis”.9 Kata 

“bisnis” itu sendiri diambil dari bahasa Inggris  business yang 

berarti perusahaan.10 Secara luas, kata bisnis sering diartikan 

sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang 

atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa 

kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun 

fasilitas-fasilitas untuk diperjual-belikan, dipertukarkan, atau 

disewa-gunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.11 

Adapun cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan 

transaksi yaitu dengan menggunakan uang.12  

Uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam 

melakukan pertukaran,13 baik barang maupun jasa dalam suatu 

8Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 
Menggagas Bisnis Islami, cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 15. 

9Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah & 
Kewirausahaan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 264. 

10John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 90. 

11Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2003), hlm. 1. 

12Kasmir, Dasar Dasar Perbankan, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), hlm. 194.  

13Sadono Sukirno, Makro Ekonomi: Teori Pengantar, edisi ketiga 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 267. 
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wilayah tertentu.14 Dalam perkembangannya uang telah 

berevolusi,15 yang dari perkembanganya tersebut uang dapat 

dikategorikan dalam tiga jenis yaitu uang komoditas (commonity 

money), uang kertas ( token money), dan uang giral.16  

Dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian 

masyarakat, dan perkembangan teknologi dan aktivitas 

perekonomian masyarakat dalam rangka memenuhi 

kebutuhanya yang semakin kompleks, maka dibutuhkan institusi 

yang bertugas mengelola uang yang dimiliki oleh masyarakat 

tersebut, inilah yang melahirkan lembaga jasa keuangan. 

Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan 

kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Peransuransian, 

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 

Keuangan lainya.17   

14Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Ed. Revisi, Jakarta: 
Rajawali Pess, 2008), hlm.13. 

15Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam 
dan Konvensional, cet pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 187. 

16Nur Rianto Al Arif. M, Lembaga Keuangan Syari’ah, Suatu kajian 
Teoritis Praktis, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 54-56.  

17Kasmir, Dasar Dasar Perbankan, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), hlm. 194. 
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Di Indonesia terdapat dua lembaga jasa keuangan yaitu 

lembaga jasa keuangan yang melakukan usaha secara 

konvensional dan lembaga jasa keuangan yang melakukan usaha 

secara syariah,18 oleh karenanya pelaku usaha jasa keuangan 

juga terdapat pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan 

usahanya secara konvensional dan secara syariah.19 

Lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan 

usahanya secara syariah, baru muncul sejak tahun 1990-an.20 

Kemunculannya ditandai dengan adanya Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990.  Lembaga 

keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang 

keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana 

kepada masyarakat.21 Pada tahun 1992 lahirlah Undang-Undang 

18Ismail, Perbankan Syariah, cet kedua (Jakarta: Kencana Predana 
Media Group, 2013), hlm. 29.  

19Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

20Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, Kapita 
Selekta Perbankan Syar’iah Menyongsong Berlakunya UU. No. 3 Tahun 
2006 Tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989: Perluasan Wewenang 
Peradilan Agama, (Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat 
Kumdil MA-RI, 2008), hlm. 127. 

21Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 
1990. 
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Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,22 di dalamnya 

terdapat ketentuan yang membolehkan bank konvensional 

beroperasi dengan sistem bagi hasil/sistem syariah,23 hal itu 

disebut juga sebagai sistem dual banking.24 Kemudian Undang-

Undang tersebut diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998.25  

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 disebutkan bahwa pengertian lembaga jasa keuangan 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih 

lanjut dalam ayat (3) Undang-Undang tersebut disebutkan 

bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan usaha 

22Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: 
Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 
2005), him. 4. 

23AMP YKPN, Manajemen Bank Syariah, edisi revisi (Yogyakarta: 
Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005), hlm. 147. 

24Bambang Setiaji,”Selayang Pandang Ekonomi Syari’ah dan 
Problematikanya di Indonesia,” Majalah, Suara Uldilag Vol. 3 No. IX, 
Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2006, hlm. 42. 

25Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, cet 4 (Jakarta: 
Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 8. 
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secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.26 

Kemudian pada tahun 2008 lahirlah Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

Di dalam usaha lembaga jasa keuangan syariah terdapat 

dua pihak yang saling terkait dan saling membutuhkan satu 

dengan lainnya yaitu pelaku usaha dan konsumen, dan 

dimungkinkan juga pihak ketiga yang terkait. Konsumen 

merupakan pihak yang terpenting dalam dunia usaha, karena 

kegiatan usaha tanpa konsumen yang menggunakan atau 

memanfaatkannya, kegiatan usaha tidak akan berhasil.27 Pelaku 

usaha jasa keuangan adalah Bank Umum, Bank Pengkreditan 

Rakyat, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank Kustodian, 

Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, 

Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan 

Penjaminan, yang melaksanakan usahanya secara konvesional 

26Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank 
Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 
415. 

27Risman Siregar, Bunga Rampai Karangan Tersebar 2, (Jakarta: 
Rajawali, 1989), hlm. 39. 

                                                            



8 
 

maupun secara syariah.28 Adapun Konsumen adalah pihak-pihak 

yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan 

yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada 

perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada 

peransuransian, dan peserta dana pensiun berdasarkan 

perundang-undangan disektor jasa keuangan syariah.29   

Globalisasi dan perdagangan bebas, serta pesatnya 

kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finasial 

telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, 

dinamis, dan saling terkait antar sub sektor keuangan baik dalam 

hal produk maupun kelembagaan.30 Adanya lembaga jasa 

keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai sub 

sektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas 

transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam 

28Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

29Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

30Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif 
Kewenangan Peradilan Agama,cet kedua (Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Group, 2014), hlm. 375. 
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sistem keuangan.31 Banyaknya permasalahan lintas sektoral di 

sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, 

belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan 

terganggunya stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dapat 

mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi 

tidak seimbang dan berada pada posisi yang lemah karena 

konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup 

keuntungan yang sebesar-besarnya melalui promosi, cara 

penjualan, dan penerapan perjanjian standar.32 Minimnya 

kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak 

mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang 

tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha yaitu 

berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan 

memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.33 

Hal tersebut semakin mendorong diperlukannya 

pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang 

31Konsideran umum Penjelasan  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

32Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 

33Ibid, hlm. 28 
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terintegrasi.34 Maka untuk itu perlu dilakukan penataan kembali 

struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang 

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa 

keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, 

asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa 

keuangan lainnya, agar dapat dicapai mekanisme kordinasi yang 

lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul 

dalam sistem keuangan, sehingga dapat lebih menjamin 

tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan 

pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan 

tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.35 

Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi konsumen 

bahwa antara konsumen dengan lembaga keuangan syariah, 

sangat erat hubungannya, lembaga keuangan syariah tidak akan 

berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat 

bagi masyarakat luas jika tidak ada konsumen. Oleh karena itu, 

sebagai pelaku usaha lembaga keuangan syariah sangat 

34Konsideran umum Penjelasan  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

35Ibid. 
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bergantung dengan konsumen untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya.36 

Tujuan yuridis lahirnya UUPK adalah untuk menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

konsumen. Kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) dimensi yaitu 

substansi muatan dari tiap produk legislatif bersumber dari cita 

hukum, perlakuan yang sama untuk fakta hukum yang sama, dan 

bentuk hukum yang proporsional dengan kualifikasi materi yang 

diatur.37 Adapun tujuan sosiologisnya meningkatkan harkat dan 

martabat konsumen maka perlu meningkatkan kesadaran, 

pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi dirinya serta 

menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung 

jawab.38 Agar daya tawar konsumen terhadap perilaku usaha 

seimbang, serta mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur 

36Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan 
Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 36. 

37Abdulkadir Besar, Implementasi Cita Hukum dan Penerapan Asas-
Asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru, makalah ditulis untuk 
Seminar Penyelenggaraan BPHN yang bertemakan: “Temu kenal cita hukum 
dan asas-asas hukum nasional,” di Jakarta, tanggal 22 sampai dengan tanggal 
24 Mei 1995. 

38Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen). 
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dan bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatannya.39 Serta 

tujuan filosofisnya adalah dalam rangka membangun manusia 

Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pada falsafah kenegaraan 

Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan konstitusi negara 

Undang-Undang Dasar 1945.40 Kemudian tujuan-tujuan tersebut 

dituangkan dalam pasal-pasal  UUPK maupun POJK. Agar 

tujuan tersebut dapat dicapai perlu menciptakan sistem 

perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan 

pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku 

usaha jasa keuangan mengenai pentinganya perlindungan 

konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan 

masyarakat pada sektor jasa keuangan.41 Hasil nyata yang 

diharapkan antara lain pelaku usaha jasa keuangan 

memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau 

harga produk dan/atau layanan fee based pricing minimum yang 

tidak merugikan konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau 

39Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. 

40Ibid. 
41Konsideran Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen.  
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layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan 

konsumen.42 Penerapan market conduct diterapkan secara 

berimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan 

dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk 

meningkatkan kepercayaan konsumen, akhirnya dapat 

mewujudkan kesejahteraan orang-orang dikehidupan dunia dan 

juga kehidupan akhirat atau menghapus penderitaan mereka.43 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menganut prinsip 

iktikad baik dari pelaku usaha maupun konsumen dalam rangka 

mendapatkan hak-hak dan melaksanakan kewajiban-

kewajibannya.44 Ketentuan Pasal 4 ayat (e) UUPK disebutkan 

bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara 

patut,45 yang dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak 

42Widyarini, Manajemen Bisnis dengan Pendekatan Islam (Yogyakarta: 
EKONISIA, 2012), hlm.203-204. 

43Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan 
Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 33-34.  

44Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 

45Pasal 4 ayat (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 
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dijelaskan, namun kemudian pada ketentuan Bab X diatur 

mengenai penyelesaian sengketa bagi setiap konsumen yang 

dirugikan oleh pelaku usaha.46 

Hak-hak konsumen merupakan hak keperdataan yang 

dilindungi oleh perundang-undangan (hukum) perdata, yang 

lahirnya hak itu, sebagian di antaranya adalah hak yang timbul 

karena adanya perjanjian atau kontrak  yaitu transaksi antara 

konsumen dan pelaku usaha, yaitu upaya atau cara yang 

ditempuh konsumen untuk mendapatkan produk kebutuhannya. 

Umumnya produk sampai ke tangan konsumen melalui suatu 

peristiwa hukum yang disebut perjanjian atau kontrak. 

Perjanjian atau kontrak berada dalam lapangan hukum perdata.47 

Sebagai hak keperdataan, konsumen harus 

memperjuangkan sendiri hak-haknya melalui saluran-saluran 

hukum perdata dan institusi hukum perdata yang disediakan 

oleh negara, yakni jika seorang konsumen dilanggar haknya dan 

karena itu menimbulkan kerugian baginya, konsumen dapat 

46Pasal 45 , 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 

47Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2014), hlm. 50. 
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mengajukan tuntutan (gugatan) secara perdata untuk 

mendapatkan hak-haknya. Tuntutan tersebut dapat diajukan ke 

pengadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku.48 Jadi 

penegakan hukum atas hak-hak konsumen dapat ditempuh 

secara perdata, melalui penggunaan ketentuan-ketentuan hukum 

perdata dan istitusi hukum perdata.49 

Asas-asas yang terdapat pada UUPK yaitu asas manfaat, 

asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan 

keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.50 Adapun 

dalam POJK disebutkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan 

konsumen adalah transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, 

kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, 

penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen 

secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.51 

Meskipun sudah lahir UUPK, POJK, dan beberapa aturan 

lainnya yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan 

48Ibid. 
49Ibid. 
50Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 
51Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 
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lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa. 

Namun berdasarkan pengamatan peneliti dalam masyarakat 

masih terdapat persoalan-persoalan antara lain masih adanya 

ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen 

maupun adanya ketidaktaatan pada isi perjanjian (akad) 

sebagaimana diatur dalam aturan tersebut yang dapat melahirkan 

sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 

Beberapa kasus mengenai pelaku usaha jasa keuangan 

syariah yang bertindak curang terhadap konsumennya antara 

lain praktek investasi bodong yang dilakukan oleh PT Golden 

Traders Indonesia Syariah (GTIS). Nasabah PT Golden Traders 

Indonesia Syariah (GTIS) kehilangan uang setelah dua petinggi 

PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS), Michael Ong 

serta Edward Soong melarikan diri. Dua warga Malaysia ini 

diduga membawa uang nasabah senilai hampir Rp 1 triliun pada 

awal 2013.52 Penipuan berkedok investasi juga terjadi di Kota 

Semarang. Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil 

52Marifka Wahyu Hidayat, “MUI akui kecolongan soal investasi 
Bodong GTIS,” dikutip dari 
http://m.tempo.co/read/news/2014/03/19/090563539/MUI-Akui-Kecolongan-
Soal-Investasi-Bodong-GTIS, diakses tanggal 29 Juni 2014. 

                                                            

http://m.tempo.co/read/news/2014/03/19/090563539/MUI-Akui-Kecolongan-Soal-Investasi-Bodong-GTIS
http://m.tempo.co/read/news/2014/03/19/090563539/MUI-Akui-Kecolongan-Soal-Investasi-Bodong-GTIS
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membongkar penipuan senilai Rp 3,5 miliar,  dengan modus 

menjanjikan keuntungan besar dalam investasi sewa mobil.  

Bisnis bodong ini juga menggunakan kata "Syariah" sebagai 

pemikat.53 

Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) yang bermasalah di DIY 

sekitar 10 persen dari jumlah Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) 

yang ada. Dari seluruh Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) yang 

bermasalah  yang dilaporkan ke Lembaga Ombudsman Swasta 

(LOS) DIY selama periode September 2010-Agustus 

2011 jumlah kerugian masyarakat mencapai Rp 140 miliar. 

Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) yang bermasalah tersebut antara 

lain BMT Amratani dengan kerugian masyarakat Rp 32 miliar, 

BMT Isra dengan kerugian masyarakat Rp 51 miliar, dan BMT 

Hilal dengan kerugian masyarakat Rp 22 miliar.54 

Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) berasaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan syari’ah Islam, 

53Jpnn, “Awas! Banyak Investasi Bodong Gunakan Nama "Syariah," 
dikutip dari http://www.rmolsumsel.com/read/2014/04/19/5043/Awas!-
Banyak-Investasi-Bodong-Gunakan-Nama-Syariah-, diakses tanggal 29 Juni 
2014. 

54Taufik Rachman, “BMT Bermasalah di DIY Capai 10 Persen,” dikutip 
dari http://m.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/19/lq5gx4-bmt-
bermasalah-di-diy-capai-10-persen, diakses tanggal 02 Juli 2014 

                                                            

http://www.rmolsumsel.com/read/2014/04/19/5043/Awas!-Banyak-Investasi-Bodong-Gunakan-Nama-Syariah-
http://www.rmolsumsel.com/read/2014/04/19/5043/Awas!-Banyak-Investasi-Bodong-Gunakan-Nama-Syariah-
http://m.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/19/lq5gx4-bmt-bermasalah-di-diy-capai-10-persen
http://m.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/19/lq5gx4-bmt-bermasalah-di-diy-capai-10-persen
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keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, kebersamaan, 

kemandirian dan profesionalisme. Secara hukum Baitul Mal Wa 

Tanwil (BMT) berpayung pada koperasi tetapi sistem 

operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syari’ah 

sehingga produk-produk yang berkembang dalam Baitul Mal 

Wa Tanwil (BMT) sama seperti yang ada di bank syariah. Oleh 

karena Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) berbadan hukum koperasi, 

maka Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) harus tunduk pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan PP 

Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan 

Pinjam oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh KEP. MEN Nomor 

91 Tahun 2004 Tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 

Undang-Undang tersebut sebagai payung berdirinya Baitul Mal 

Wa Tanwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah. 

Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam 

dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi 

saja, sedangkan di dalam Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) 

pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi 
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juga untuk di luar anggota atau tidak lagi menjadi anggota jika 

pembiayaannya telah selesai.55 

Pada dasarnya adanya konflik atau sengketa antara pelaku 

usaha jasa keuangan dengan konsumen berawal dari tidak 

dilaksanakannya hak dan kewajiban baik pihak pelaku usaha 

jasa keuangan maupun konsumen, sehingga salah satu pihak 

tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya 

menjadi haknya karena pihak lain tidak memenuhi 

kewajibannya. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha 

dengan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut 

sengketa konsumen.56 Definisi ”sengketa konsumen” pada 

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat 

Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 

2001, dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen 

adalah: 

55“Dasar Hukum dan Peraturan Hukum BMT,” dikutip dari 
http://www.mozaikislam.com/183/dasar-hukum-dan-peraturan-hukum-
bmt.htm, diakses tanggal 10 Maret 2015. 

56Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2014), hlm. 127. 

                                                            

http://www.mozaikislam.com/183/dasar-hukum-dan-peraturan-hukum-bmt.htm
http://www.mozaikislam.com/183/dasar-hukum-dan-peraturan-hukum-bmt.htm
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“Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut 

ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita 

kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan 

jasa.”57 

Jadi ada dua hal penyebab kerugian konsumen dari 

perilaku pelaku usaha Jasa Keuangan Syariah yang 

diindikasikan terjadinya persengketaan antara lain adanya 

wanprestasi yaitu pelaku usaha atau konsumen tidak mentaati isi 

perjanjian dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku 

usaha jasa keuangan atau perbuatan melawan hukum yakni 

pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (PMH).58 

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa setiap 

konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada 

57Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat 
Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 

58Janus Sidabalok, Hukum., hlm. 127. Hasil wawancara dengan OJK,  
LOD, dan BPSK di Yogyakarta, Tanggal 22 April 2015. 
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di lingkungan peradilan umum.59 Demikian pula dalam Pasal 39 

ayat (1) POJK disebutkan bahwa dalam hal tidak mencapai 

kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat 

melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau 

melalui pengadilan.60 Menurut Cik Hasan Bisri, Peradilan 

merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup 

masyarakat dalam penegakkan hukum dan keadilan, yang 

mengacu kepada hukum yang berlaku.61 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui 

lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga milik negara. 

Lembaga penyelesaian sengketa swadaya masyarakat antara lain 

Lembaga Ombudsman (LOD), dan Lembaga Konsumen 

Yogyakarta (LKY). Lembaga penyelesaian sengketa milik 

negara adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyelesaian sengketa 

konsumen dapat pula diselesaikan melalui pengadilan. 

59Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 

60Pasal 39 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

61Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia. (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada , 2000), hlm. 36. 
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Pengadilan di Indonesia antara lain Pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum, Pengadilan dalam lingkungan 

peradilan agama. Pengadilan dalam lingkungan peradilan 

militer, Pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan mahkamah konstitusi. 62 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen  mulai berlaku pada tanggal 20 April 

1999 dan sejak tanggal 20 Maret 2006 Undang-Undang No. 3 

tahun 2006 mulai berlaku, yaitu  Pengadilan Agama berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di 

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, 

sedekah, dan ekonomi syariah.63 Ekonomi syariah meliputi bank 

syariah, lembaga keuangan mikro, asuransi syariah, reasuransi 

syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, surat berharga 

berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan 

syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, dan bisnis 

62Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 

63Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang 
diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 
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syariah.64 Apabila ada beberapa peraturan perundang-undangan 

yang bertentangan satu dengan yang lain, sedangkan peraturan 

perundang-undangan dimaksud berkedudukan sama dan 

sederajat, maka berdasarkan asas lex posteriori derogat legi 

prioris (salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa 

aturan hukum yang baru akan mengesampingkan aturan hukum 

yang lama) dan leg spesialis derogat legi generalis, maka bunyi 

frasa “...peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum” 

pada Pasal 45 ayat (1) UUPK dan frasa “...pengadilan” pada 

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2013 harus dibaca “Pengadilan Agama.” Oleh 

karenanya penyelesaian sengketa konsumen terhadap pelaku 

usaha jasa keuangan syariah adalah menjadi tugas dan 

wewenang Peradilan Agama. 

  Berdasarkan data Laporan Tahunan Badan Peradilan 

Agama pada Tahun 2012 tercatat jumlah perkara ekonomi 

syariah yang diterima oleh Peradilan Agama tercatat 31 (tiga 

64Pasal 49 ayat (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

                                                            



24 
 

puluh satu) perkara dan telah diputus sebanyak 24 (dua puluh 

empat) perkara,65 dan berdasarkan Laporan Tahunan Badan 

Peradilan Agama pada tahun 2011 tercatat jumlah perkara 

ekonomi syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama hanya 

sebanyak 5 (lima) perkara ekonomi syariah dan dan telah 

diputus sebanyak 2 (dua).66 

Berdasarkan  data statistik perkara ekonomi syariah di 

atas, telah dilakukan penelitian  terhadap sebanyak 26 putusan 

akhir Pengadilan Agama sejak tahun 2006 sampai tahun 2012 

yang dijadikan sebagai sampel penelitian dan telah berkekuatan 

hukum tetap (in kracht), dengan 4 kualifikasi putusan. Pertama, 

Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sebanyak 

42,43% (11 perkara). Kedua, menyatakan gugatan penggugat 

tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) sebanyak 

23,1% (6 perkara). Ketiga, menghukum para pihak untuk 

menaati akta perdamaian yang telah disepakati sebanyak 7,7% 

65“Data Laporan Tahunan 2012,” dikutip dari 
http://www.balidag.net/lakip-dan-laptah/465-laptah/15157-laporan-tahunan-
2012.html, diakses tanggal 21 Juni 2014 

66“Data Laporan Tahunan 2011,” dikutip dari 
http://www.balidag.net/lakip-dan-laptah/456-laptah/10211-laporan-tahunan-
2011.html, diakses tanggal 21 Juni 2014 
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(2 perkara). Keempat, Mengabulkan gugatan pengugat sebanyak 

26,9% (7 perkara).67 

Dalam sampel yang telah dilakukan penelitian tersebut  

terdapat sebanyak 80,77% (21 perkara) adalah sengketa 

perbankan syariah, dan hanya sebanyak 19,23% (5 perkara) 

adalah sengketa ekonomi syariah di luar perbankan syariah. 

Pada umumnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada 

lembaga perbankan syari’ah oleh Pengadilan Agama diputus 

dengan putusan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili 

atau dengan perkataan lain terkait dengan kompetensi absolut 

Pengadilan Agama.68Dengan demikian dapat dijumlahkan 

perkara ekonomi syari’ah pada tahun 2012 berjumlah 74,5 % 

belum diperiksa secara materiil. Meskipun demikian perkara 

ekonomi syari’ah yang masuk pada peradilan agama terus 

meningkat. Sebagai gambaran pada tahun 2014 data statistik 

perkara ekonomi syari’ah di pengadilan agama jumlah perkara 

yang masuk ada 102 perkara. Sisa perkara tahun 2013 ada 20 

67Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX 
No. 347 Oktober 2014, Jakarta, hlm. 39-40. 

68Ibid. hlm. 40. 
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perkara sehingga jumlah perkara pada tahun 2014 adalah 122 

perkara.69 

Dari berita-berita di atas dapat disimpulkan bahwa 

pertama, seringkali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha jasa 

keuangan syariah karena pengetahuan konsumen atas haknya 

yang masih rendah,70 kebutuhan konsumen yang mendesak, 

konsumen tergiur dengan janji pelaku usaha yang memberikan 

keuntungan yang tinggi, serta konsumen merasa yakin atas 

kesyariahan suatu produk, justru menjadi korban. Kedua, adanya 

perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha yang 

menguntungkan bagi pelaku usaha, karena sangat banyak dan 

ruwet, tulisannya kecil-kecil dan konsumen kurang teliti dalam 

memahami perjanjian tersebut, karena melelahkan kalau harus 

membaca satu persatu huruf, serta meskipun konsumen berhak 

mendapatkan surat perjanjian, namun biasanya konsumen tidak 

memintanya, bank juga tidak memberitahukan hak konsumen 

itu, dan konsumen hanya menandatangani isi perjanjian 

69Laptah tahun 2014, www.badilag.net., diunduh tanggal 5 Agustus 
2014 

70James F. Engel dkk, Perilaku Konsumen, alih bahasa F. X. Budiyanto, 
(Jakarta Barat:   Binarupa Aksara, 1994), hlm. 5. 
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meskipun tidak mengatahui isi secara pasti perjanjian itu, 

padahal dalam perjanjian atau akad masih mendasarkan pada 

ketentuan Pasal 1338 BW /KUHPerdata, yang mendalilkan 

bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang 

membuatnya (asas konsensualisme) dan Pasal 44 Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mendalilkan semua 

akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari’ah 

bagi mereka yang mengadakan akad. Pada dasarnya kasus-kasus 

tersebut karena kurangnya iktikad baik dan kesadaran pihak-

pihak atas apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan 

bagaimana melakukan suatu akad atau kontrak.  

Salah satu hak konsumen dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen adalah mendapatkan penyelesaian 

sengketa secara patut.71 Kemudian prinsip dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan adalah konsumen mendapatkan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara 

71Pasal 4 ayat (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 
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sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.72 Senada dengan prinsip 

itu adalah sama dengan istilah Jawa “ora golek uceng ning 

kelangan deleg” yang istilah ini sama dengan “ mencari ayam 

justru kehilangan kambing, kemudian pada Undang-Undang 

Peradilan Agama dikenal dengan asas sederhana, cepat, dan 

biaya ringan.73 

Mencermati pentingnya nilai-nilai dalam UUPK, POJK, 

maupun UUPA, maka sudah seharusnya (das sollen) nilai-nilai 

dalam aturan-aturan tersebut dilaksanakan dengan maksimal 

oleh masyarakat agar tujuan-tujuan dari aturan-aturan tersebut 

juga dapat dicapai secara maksimal, namun dalam kenyataannya 

(das sein) aturan tersebut belum dapat terlaksana secara 

maksimal terbukti dengan adanya berbagai kasus tersebut di 

atas. Peneliti berpendapat bahwa ketidakmaksimalan 

pelaksanaan aturan-aturan tersebut disebabkan adanya 

ketidakjelasan sebagian pasal-pasal Undang-Undang tersebut di 

72Pasal 2 ayat (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

73Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
peradilan agama yang di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 dan diamandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009.  
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atas, antara lain pada pasal 4 ayat (e) UUPK yaitu hak 

konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan secara patut yang lebih lanjut ditemukan pada 

pasal 45, 46, 47, pasal 48 UUPK, kemudian pada Pasal 2 ayat 

(e) POJK bahwa perlindungan konsumen menerapkan prinsip 

penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan 

biaya terjangkau, yang lebih lanjut diatur pada pasal 39 POJK, 

dan ketentuan Pasal 49 ayat (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2006 serta pasal 57 ayat (3) UUPA dinyatakan bahwa dalam 

menyelesaikan perkara peradilan dilakukan dengan sederhana, 

cepat, dan biaya ringan. 

Meskipun aturan tersebut belum jelas, tetapi menurut fiksi 

hukum berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 

K/Kr/1961 dinyatakan bahwa apabila Undang-Undang telah 

diundangkan, maka masyarakat termasuk konsumen dan pelaku 

usaha dianggap mengetahui adanya Undang-Undang tersebut. 

Bagi hakim yang merupakan salah satu stake holder dalam 

pelaksanaan tugas peradilan negara, dianggap telah mengetahui 

seluruh hukum (asas ius curia novit). Hakim tidak boleh 
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menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas 

melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.74 Hakim juga 

berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.75 

Kondisi sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan 

opini dalam masyarakat yang menilai negatif terhadap 

pengadilan agama yakni: 

1. Pengadilan agama dianggap tidak profesional dalam 

menangani sengketa bisnis, bahkan tidak independen, 

akibatnya pengadilan agama dianggap tidak efektif dan 

efisien dalam memeriksa, mengadili serta menyelesaikan 

sengketa bisnis yang diajukan.76 

74Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan agama yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 
2006 dan diamandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 
2009.  

75Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 

76 Eman Suparman, Pilihan Forum Arbritrase dalam Sengketa 
Komersial untuk Penegakan Keadilan (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 2  
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2. Pengadilan Agama kurang faham dengan persoalan bisnis 

dan hanya memutus sengketa bisnis un sich 

mempertimbangkan sisi syariah.77 

Sedangkan sengketa konsumen dengan pelaku usaha Jasa 

Keuangan Syariah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 

tahun 2006 telah menjadi kewenangan peradilan agama. 

Lembaga jasa keuangan syariah dalam operasionalnya tidak 

hanya menggunakan hukum dari sisi syariah saja, tetapi juga 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan-aturan lain 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 

Dari ketidakjelasan itulah peneliti bermaksud membuat 

kejelasan tentang salah satu bentuk perlindungan konsumen 

yaitu mendapatkan upaya penyelesaian sengketa terhadap 

pelaku usaha jasa keuangan syariah pada peradilan agama secara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan sejak diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama 

77Edi Riyadi, “ Kompetensi Peradilan Agama Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi tentang Yudicial Review Undang-Undang Perbankan 
Syari’ah”,  Makalah disampaikan pada Seminar Internasional di Hotel Inna 
Garuda, diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia, tanggal 16 Maret 
2014, hlm. 5.  

                                                            



32 
 

pada tanggal 20 Mei 2006. Oleh karena itu, penelitian 

perlindungan konsumen terhadap perilaku pelaku usaha jasa 

keuangan syariah ini menjadi sangat penting. Penelitian ini juga 

dimaksudkan agar Peradilan Agama merupakan salah satu 

harapan masyarakat dapat menerapkan, menegakkan hukum dan 

keadilan secara optimal,78 baik secara formil, materiil maupun 

spirituil, sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat.79 

Sehingga hak-hak konsumen, pelaku usaha keuangan syariah 

dan masyarakat lain dapat terlindungi. Akhirnya dapat dicapai 

kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia 

maupun diakherat.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti 

membuat judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku 

Usaha Jasa Keuangan Syariah Pada Peradilan Agama (Pasca 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen 

78Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 

79Konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama. 

                                                            



33 
 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama).”  

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Disertasi ini adalah “Perlindungan 

Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah 

Pada Peradilan Agama (Pasca Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama),” dengan demikian 

terdapat hal penting yang akan diteliti dan merupakan 

pertanyaan dari penelitian ini adalah implementasi terhadap 

asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses 

penyelesaian perkara yang melindungi konsumen pada 

Pengadilan Agama setelah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006. 

2. Pertanyaan Penelitian  

Setelah diketahui fokus penelitiannya, maka pertanyaan 

dari penelitian ini dibatasi yaitu bagaimana implementasi 

terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam 
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proses penyelesaian perkara yang melindungi konsumen di 

Pengadilan Agama setelah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006?. 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kebenaran secara 

sistematis, metodologis, dan konsisten, sebagaimana tolok ukur 

penelitian ilmiah yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto dan 

Sri Mamuji,80  kemudian diharapkan dari hasil penelitian ini 

dapat memberikan gambaran secara jelas, mengkritisi, dan 

menganalisis implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya 

ringan dalam proses penyelesaian perkara yang melindungi 

konsumen di Pengadilan Agama  pada ranah hukum perdata, 

kemudian harapan dari penelitian ini kedepan adalah akan dapat 

mewujudkan Pengadilan Agama yang agung yang menjadi 

pengayom masyarakat luas sebagaimana visi Mahkamah Agung 

sehingga terjadi ketentraman dalam masyarakat Indonesia, 

akhirnya dapat dicapai kebahagiaan dan kesejahteraan umat 

manusia baik didunia maupun diakhirat. 

80Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.1. 
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D. Manfaat dan Kontribusi Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi bagi siapapun yang mempunyai kepentingan dan 

/atau tanggung jawab terhadap Peradilan Agama, terutama para 

praktisi hukum maupun para akademisi hukum serta masyarakat 

pencari keadilan yang mencari keadilan di lingkungan Peradilan 

Agama. 

Bagi para praktisi hukum, baik itu hakim, panitera, juru 

sita, ataupun unsur pegawai Peradilan lainya, para advokat, 

notaris, dan para administrator hukum, serta para pejabat yang 

berkompeten dalam pembinaan dan pengembangan Peradilan 

Agama di Indonesia, hasil kajian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih kepada: 

1. Para Pengelola Peradilan Agama yang berkompeten, 

maka hasil kajian ini dapat dimanfaatkan dalam rangka 

membina dan mengembangkan Peradilan Agama ke 

depan serta meningkatkan profesionalisme pejabat 

Peradilan Agama yang mandiri dimasa globalisasi ini. 
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2. Para hakim dan pejabat peradilan lainnya, maka hasil 

kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dasar 

dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik dalam 

rangka pelayanan hukum dan keadilan melalui 

perkara-perkara ekonomi syariah yang diajukan 

kepadanya maupun pertimbangan hukum yang 

dimintakan kepadanya. 

3. Para praktisi hukum lainnya, seperti para advokat, 

notaris, dan para administrator hukum, maka teori dan 

temuan baru ini dapat dimanfaatkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat yang bertalian dengan 

tugas dan wewenang Peradilan Agama. 

Bagi para akademisi hukum yang berkiprah dalam dunia 

pendidikan hukum bagi para mahasiswa maupun pelatihan 

hukum bagi para praktisi hukum, maka hasil kajian ini dapat 

diharapkan: 

1. Memberikan sumbangsih yang berupa wawasan baru 

atau setidak-tidaknya informasi baru tentang  
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perlindungan konsumen pada Peradilan Agama 

sebagai bahan awal dalam kajian ilmiah lebih lanjut. 

2. Memberikan tambahan bahan dalam perkuliaan ilmu 

hukum pada umumnya, sehingga para mahasiswa 

perlindungan konsumen pada Peradilan Agama dengan 

benar sehingga mereka akan memiliki persepsi yang 

benar dan tepat tentang Peradilan Agama sebagai 

pengadilan negara di bidang hukum syariah Islam. 

3. Memberikan tambahan bahan dalam pendidikan dan 

pelatihan hukum untuk memperluas cakrawala di 

bidang ilmu hukum pada lembaga pendidikan hukum 

dan pelatihan hukum bagi para pejabat Peradilan 

Agama pada khususnya dan para praktisi hukum 

lainnya yang ingin meningkatkan keahlian meraka 

dalam bidang tugasnya yang bertalian dengan 

Peradilan Agama.   

Bagi masyarakat pencari keadilan, maka hasil kajian ini 

dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang perlindungan 

konsumen pada Peradilan Agama sehingga mereka memahami 
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dengan benar bagaimana mencari keadilan pada Peradilan 

Agama dan bidang-bidang apa saja yang dapat dilayani olehnya. 

 

E. Sistematika Pembahasan  

Hasil dari penelitian ini dilaporkan dalam bentuk tertulis 

sebagaimana lazimnya laporan penelitian ilmiah, yang akan 

disampaikan dalam 5 (lima) Bab.  

Bab I Pendahuluan berisi  latar belakang masalah, fokus 

dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan 

kontribusi penelitian, dan sistematika. 

Bab II telaah pustaka dan kerangka teori yang berisi telaah 

pustaka, kerangka teori, dan kerangka pemikiran. kerangka teori 

memuat secara umum tentang teori negara hukum, teori 

keadilan, teori al-maqasid al-syar’iyah, pelaku usaha lembaga 

jasa keuangan syariah, konsumen lembaga jasa keuangan, 

hubungan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan syariah, 

perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dan 

kerangka pemikiran. 
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Bab III metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, 

pendekatan, sumber data, tempat penelitian, subyek dan obyek 

penelitian, populasi dan sampel, alat pengumpul data, cara 

penelitian dan analisis data.  

Bab IV hasil dan pembahasan yang meliputi putusan-

putusan Pengadilan Agama mengenai perlindungan konsumen, 

hasil penelitian, dan analisis.  

Bab V merupakan akhir dari karya ilmiah ini yaitu 

penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran yang membangun yang nantinya diharapkan dapat 

menjadi masukan yang membangun. 


