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Pengantar 

Dengan bertambahnya 

kewenangan absolut dan kewenangan 

relative dari Pengadilan Agama untuk 

menerima, memeriksa, mengadili dan 

memutuskan perkara-perkara ekonomi 

syari’ah berdasar UU No.50 Tahun 2009 dan 

dikuatkan dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi No.93/PUU/X/2012, maka 

diperlukanlah hukum materiil yang 

mengatur tentang ekonomi syari’ah.  

Lahirnya Perma N0. 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) 

sebagai wujud dari hukum material sampai 

saat ini belum digenapi dengan hukum 

acara ekonomi syari’ah atau Kitab Hukum 

Acara Ekonomi Syariah (KHAES).Hal ini lah 

menjadi masalah yang sangat krusial 

dikarenakan Pengadilan Agama masih 

memakai Hukum Acara Perdata Umum 

seperti di Peradilan Umum, sehingga 

prinsip-prinsip ekonomi Syari’ah belum 

diakomodir dalam hukum acara ekonomi 

syari’ah. Penulisan ini bertujuan untuk 

memberikan sumbangan pemikiran dalam 

kajian hukum materal dan hukum formil 

yang dapat mengakomodir nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip ekonomi Syari’ah, tujuan 

praktis adalah memberikan masukan pada 

legislator , praktisi hukum, Hakim, advokad, 

dan lain-lain untuk segera menciptakan 

hukum acara ekonomi syari’ah. 

 

Latar Belakang Masalah 

Peradilan Agama setalah 

berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah 

resmi baik secara tehnis yudisial dan non-

tehnis yudisial masuk dalam lembaga tinggi 

Negara yaitu Mahkamah Agung R.I. dimana 

terdapat empat lingkungan pilar peradilan 

di Indonesia (Pasal 2 Undang-undang No. 4 

Tahun 2004) yaitu ; Peradilan Umum 

(Pengadilan Negeri), Peradilan Agama 

(Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah), 

Peradilan Militer (Dilmil), dan Peradilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) serta adanya sebuah 

Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki 

kekuasaan kehakiman pula dalam tataran 

peradilan tentang Konstitusi dan sengketa 

Pemilu.  

 Sebelum adanya Undang-undang  

tersebut Peradilan Agama diatur di dalam 

Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Pada 

awalnya kewenangan Pengadilan Agama 

berdasarkan Undang-undang No . 7 Tahun 

1989 hanya berwenang untuk memeriksa, 

mengadili, memutus dan menyelesaikan 

perkara tertentu antara orang orang yang 

beraga islam dan perkara perdata tertentu 

seputar perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah, wakaf dan sedekah berdasarkan 

hukum islam. Seiring dengan berjalanan 

waktu, kebutuhan masyarakat Indonesia 

akan keadilan semakin kompleks, tidak 

hanya seputar perkawinan, kewarisan, 

wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Namun 

sejak pascareformasi



ketatanegaraan atas kekuasaan kehakiman 

tersebut diatas serta berkembangnya 

industri keuangan ekonomi syariah dalam 

aktivitas ekonomi syariah di masyarakat 

Indonesia dengan diikutinya problema 

tentang perbedaan pendapat dalam 

realisasi akad, maka menjadi suatu 

kebutuhan adanya lembaga pemerintah 

yang berwenang memeriksa, mengadili, 

memutus dan menyelesaikan perkara 

tersebut maka legislatif berhasil membuat 

kebijakan berupa Undang-undang baru 

yang merubah/menyempurnakan Undang-

undang di Peradilan Agama yang telah ada 

yaitu Undang-undang No . 3 Tahun  2006  

tentang perubahan pertama undang-

undang Peradilan Agama yaitu 

menambahkan kewenangan Pengadilan 

Agama untuk memeriksa, mengadili, 

memutus dan menyelesaikan perkara di 

bidang Ekonomi Syariah. Setelah adanya 

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-undang No. 14 

Tahun 1985 terutama juga menyangkut 

Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang 

peradilan Agama ditambah dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 93 / PUU / X  / 

2012 yang menyatakan bahwa Pengadilan 

Agama mempunyai kewenangan Absolut 

dalam memeriksa, mengadili, memutus dan 

menyelesaikan perkara ekonomi syariah 

yang ditempuh melalui jalur pengadilan, 

maka  Pengadilan Agama dipandang 

sebagai lembaga yang representatif dan 

kompeten dalam memeriksa, mengadili, 

memutus dan menyelesaikan perkara di 

bidang Ekonomi Syariah. Kemudian tiga 

tahun kemudian legislatif berhasil membuat 

Undang-undang baru kembali yang 

merupakan perubahan kedua atas Undang-

undang No. 7 Tahun 1989 yaitu Undang-

undang No. 50 Tahun 2009 yang lebih 

menyempurnakan dan melengkapi  atas 

undang-undang Peradilan Agama tersebut. 

Setelah kewenangan absolut 

tersebut diemban oleh Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah maka segala 

jenis perkara persengketaan ekonomi 

syariah beserta produk turunannya seperti 

produk perbankan syariah serta asuransi 

Syariah dan lain-lain maka tidak akan lagi 

Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri 

memiliki kewenangan absolute tersebut, 

meskipun hukum acara yang diterapkan di 

Pengadilan Agama sama seperti yang 

diterapkan dalam hukum acara di 

Pengadilan Negeri , tidak ada perubahan 

dalam pasal 54 Undang-undang No. 7 

Tahun 1989 bahwa Hukum Acara yang 

berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama adalah Hukum Cara 

Perdata yang berlaku pada Pengadilan 

dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali 

yang telah diatur secara khusus dalam 

Undang-Undang. 

Seperti kita ketahui setelah 

Pengadilan Agama memegang kewenangan 

absolut dalam memeriksa, mengadili, dan 

memutuskan perkara ekonomi syariah maka 

para umat islam yang menjadi pelanggan 

atau nasabah dalam bahasa perbankan 

sudah banyak yang mengajukan perkara 

atau permohonan eksekusi atas sengketa 

ekonomi syariah yang mereka alami di 

Pengadilan Agama seiring tumbuh 

berkembangnya produk-produk turunan 

dari ekonomi syariah termasuk asuransi dan 

surat-surat berharga yang berbasis syariah. 

Hal ini masih relatif menjadi tugas baru dan 

kewenangan baru Pengadilan Agama 

menangani perkara jenis ini.  Termasuk 

disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, dinamika 

selalu berkembang mengkombinasikan 

hukum acara pada peradilan umum yang 

diterapkan pada hukum acara Peradilan 

Agama dalam memeriksa, mengadili, 

memeutuskan/menetapkan, mengeksekusi 

perkara-perkara ekonomi Syariah yang 

masuk di Pengadilan Agama, termasuk 

didlamnya tidak kalah penting adalah 

bagaimana Pengadilan Agama 

mengeksekusi terhadap suatu putusannya 

atau penetapannya sehingga suatu perkara 

yang masuk dapat selesai secara final. 

Dalam prakteknya Hukum Acara 

yang diterapkan pada Peradilan Umum 

masih digunakan dalam penyelesaian 

penanganan perkara ekonomi syariah 

termasuk dalam pelaksanaan Eksekusi 



Putusan Pengadilan Agama dalam perkara 

Ekonomi Syariah tersebut sehingga 

menimbulkan polemik dalam prakteknya, 

walaupun sejatinya penerapan hukum acara 

dalam eksekusi Putusan Pengadilan Agama 

dalam perkara Ekonomi Syariah tidak 

menyalahi aturan dan sesuai dengan  pasal 

54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 

bahwa Hukum Acara yang berlaku pada 

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Agama adalah Hukum Cara Perdata yang 

berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan 

Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur 

secara khusus dalam Undang-Undang. 

Setelah diterbitkannya Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada tahun 

2008 berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

yang menjadi sumber hukum materil para 

hakim di peradilan agama dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, muncul 

keinginan untuk membuat Kompilasi 

Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) 

sebagai hukum formil (hukum acara) dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi 

syariah.Namun rencana mewujudkan 

hukum acara Ekonomi Syariah inipun 

sampai pada saat penelitian ini 

dilaksanakan belum juga terealisir, sehingga 

masih menggunakan hukum acara perdata 

di Pengadilan Negeri.Karena KHAES sebagai 

hukum formil belum juga terwujud maka 

sampai pada hari inipun dalam pelaksanaan 

eksekusi putusan Pengadilan Agama dalam 

perkara ekonomi syariah masih 

menggunakan Hukum Acara Perdata 

Peradilan Umum. 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana proses Eksekusi Putusan 

Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi 

syariah yang berpedoman pada Kitab 

Hukum Acara Perdata Umum yang sudah 

diterapkan seperti di Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama Sedangkan 

permasalahan yang kedua apakah Kitab 

Undang- Undang Hukum Acara Perdata ( 

KUHAPerdata) telah mengakomodir prinsip-

prinsip Ekonomi Syariah khususnya dalam 

proses Eksekusi  Putusan Pengadilan Agama 

dalam perkara Ekonomi Syariah? 

 Bahan Hukum  

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan 

pustaka yang berisikan peraturan 

perundang-undangan yang terdiri dari: 

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama (Perubahan 

pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989). 

b. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama (Perubahan 

pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989). 

c.   Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah. 

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

93/PUUX/2012 Tentang kewenangan 

absolut Pengadilan Agama terhadap 

sengketa ekonomi syari’ah. 

e. Perma No. 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

f. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan.   

g. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. 

h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011  

tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan 

Fidusia. 

i. Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No. 27/PMK.06/2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

 

Praktek Pelaksanaan Eksekusi atas 

Putusan/Penetapan Pengadilan Agama 

Dalam Permohonan Eksekusi Hak 

Tanggungan Perkara Ekonomi Syariah n 

Sengketa yang tidak dapat 

diselesaikan, baik melalui perdamaian (sulh) 

maupun secara arbritase (tahkim) akan 

diselesaikan melalui lembaga pengadilan. 

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman secara 

eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia 

ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu 



Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer dan Peradilan TUN. 

Dalam Pasal 2 juncto Pasal 49 UU 

Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa 

Peradilan Agama merupakan salah satu 

badan peradilan pelaku kekuasaan 

kehakiman untuk menyelenggarakan 

penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat 

pencari keadilan perkara tertentu antara 

orang-orang yang beragama Islam di 

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi 

syariah. Tahapan-tahapan pelaksanaan 

eksekusi hak tanggungan di Pengadilan 

Agama sebagai berikut; 

1. Pendaftaran Perkara  

Dalam hal ini pendaftaran 

perkara Permohonan 

Eksekusi atas Hak 

Tanggungan dalam akad 

Murabahah mengacu pada 

hukum acara perdata 

khususnya yang berkaitan 

dengan Hak Tanggungan 

yaitu;  

a. Berdasar Ketentuan Pasal 

196 dan Pasal 224 HIR 

Permohonan Eksekusi dan 

Penetapan Hakim atas 

Eksekusi dapat dilakukan 

terhadap putusan yang 

mempunyai kekuatan 

hukum tetap (inkrach van 

gewisde) dan terhadap 

akta-akta yang memiliki 

titel eksekutorial (grosse 

akta) seperti akta  Fidusi 

dan akta hak tanggungan; 

b. Permohonan lelang 

terhadap obyek 

tanggungan dapat 

dilakukan secara langsung 

dengan permohonan 

eksekusi pengadilan 

dengan mengingat 

sertifikat hak tanggungan 

merupakan akta yang 

mempunyai title 

eksekutorial, sebagaimana 

bunyi ketentuan pasal 14 

ayat (2) Undang-undang 

No.4 Tahun 1996 tentang 

hak tanggungan yakni 

sertifikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat 

irah-irah dengan kata-

kata ‘ DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG 

MAHA ESA” , dan pasal 14 

ayat (3) Undang-undang 

No. 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan bahwa 

Sertifikat Hak 

Tanggungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang sama 

dengan putusan 

Pengadilan yeng telah 

memperoleh kekuatan 

hukum tetap dan berlaku 

sebagai pengganti grosse 

acte Hypotheek 

sepanjang mengenai hak 

atas tanah”. 

c. Proses penyelesaian 

sengketa mengenai 

ekonomi syariah 

dilakukan melalui 

Pengadilan Agama , 

sebagaimana bunyi Pasal 

49 huruf i UU No. 3 Tahun 

2006 tentang Peradilan 

Agama yang mengatur 

bahwa Pengadilan Agama 

diberikan kewenangan 

untuk menyelesaikan 

sengketa perbankan 

syariah termasuk sengketa 

ekonomi syariah, bunyi 

ketentuan Pasal ini 

dipertegas lagi melalui 

putusan hakim 

Mahkamah Konstitusi  No. 

21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. 

2. Tahapan Penetapan dari 

Pengadilan  



Setelah Pemohon eksekusi 

mendapat nomor perkara maka 

selanjutnya berkas permohonan 

eksekusi akan diproses untuk 

mendapatkan penetapan dari 

ketua Pengadilan Agama, sebelum 

penetapan ini dibuat maka Ketua 

Pengadilan akan memeriksa 

apakah pertimbangan-

pertimbangan hukum untuk 

mengajukan Permohonan 

Eksekusi telah memenuhi 

persyaratan awal dimana obyek 

yang akan di Eksekusi merupakan 

hak tanggungan yang mempunyai 

kekuatan eksekutorial. Berbeda 

dengan perkara berjenis gugatan 

sengketa ekonomi syariah dimana 

ada penetapan Majelis Hakim dan 

penetapan Hari Sidang yang 

pertama, dalam permohonan 

eksekusi hanya akan terdapat 

penetapan hari dimana para pihak 

akan di Aanmaning (teguran) 

untuk memenuhi putusan yang 

berkekuatan hukum tetap 

tersebut (pasal 14 ayat  1 , 2 dan 3 

UU no. 4 Tahun 1996.  

Pertimbangan hukum 

dalam penetapan penyelesaian 

sengketa mengenai ekonomi 

syariah dilakukan pula melalui 

pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 

2006 tentang peradilan agama 

yang mengatur bahwa Pengadilan 

Agama diberikan kewenangan 

untuk menyelesaikan sengketa 

perbankan syariah termasuk 

didalamnya sengketa ekonomi 

syariah, hal ini diperjelas dengan 

putusan hakim Mahkamah 

Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 

dalam uji materi Pasal 55 ayat (2) 

UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. 

3. Sidang Aanmaning 

Susunan majelis hakim 

yang bersidang hanya terdiri dari 

hakim tunggal yaitu Ketua 

Pengadilan dan dibantu Panitera 

Pengadilan, susunan majelis yang 

bersidang ini memang berbeda 

dari perkara gugatan lazimnya 

karena jenis perkara ini adalah 

perkara permohonan eksekusi hak 

tanggungan maka sidang 

aanmaning tidak memeriksa 

perkara dari awal sengketa, disini 

pengadilan hanya mengadili apa 

yang dimohonkan dalam surat 

permohonan Pemohon Eksekusi 

atas hak tanggungan tersebut. 

Ketua Pengadilan Agama  akan 

memberikan teguran kepada para 

pihak terutama Termohon 

eksekusi , yaitu tagihan terhadap 

Termohon Eksekusi atas 

tunggakan yang belum dibayar . 

Berita Acara Aanmaning 

Pada tahapan ini 

Permohonan Eksekusi Hak 

Tanggungan setalah sidang 

Aanmaning yang susunan 

majelis yang bersidang hanya 

terdiri dari Ketua Pengadilan 

sebagai Ketua Majelis dan 

Seorang Panitera/ Panitera 

Pengganti Pengadilan Agama. 

Seorang Panitera/Panitera 

Pengganti tersebut selanjutnya 

akan membuat Berita Acara 

Sidang (BAS) yang pada intinya 

berisi kehadiran Pemohon 

Eksekusi dan Termohon Eksekusi 

dalam sidang Aanmaning, dalam 

pemeriksaan Sidang Aanmaning 

ini Ketua Pengadilan yang juga 

Ketua majelis bisa menyarankan 

atau memberi kesempatan 

berdamai agar Pemohon 

Eksekusi dan Termohon Eksekusi 

menempuh jalan damai untuk 

menyelesaikan hutang 

Termohon kepada Pemohon. 

Selanjutnya Ketua Pengadilan 

akan tetap menegur agar 

Termohon memenuhi hutang 

Termohon kepada Pemohon. 

4. Penetapan Sita Eksekusi 



Setalah batas waktu teguran 

aanmaning  yaitu dari 8 (delapan) 

hari kerja  sidang aanmaning kedua 

Termohon eksekusi tidak 

mengindahkan teguran tersebut 

maka Ketua Pengadilan Agama 

akan menetapkan sita eksekusi. Sita 

Eksekusi ini dibuat penetapan 

berdasarkan nomor perkara yang 

telah dipelajari Ketua Pengadilan 

Agama tentang pertimbangan-

pertimbangan yang ada dalam 

surat permohonan eksekusi dari 

Pemohon eksekusi. Ketua 

Pengadilan Agama  juga telah 

memperhatikan pasal 10,13,14 dan 

pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 serta 

memperhatikan pula pasal 196 HIR 

serta segala eraturan hukum 

lainnya yang berkaitan dengan 

ketentuan hukum eksekusi ini. 

Dengan berbagai pertimbangan 

tersebut berhubung obyek 

sengketa tersebut belum diletakkan 

sita jaminan , maka perlu diletakkan  

Sita Eksekusi. Selanjutnya Ketua 

Pengadilan menetapkan dan 

memerintahkan seorang 

Jurusita/Jurusita Pengganti serta 

dua orang saksi yang memenuhi 

syarat sebagaimana diatur dalam 

pasal 197 HIR untuk melakukan sita 

eksekusi terhadap obyek sengketa. 

5. Berita Acara Penyitaan Eksekusi 

Seorang petugas 

Jurusita/Jurusita Pengganti dalam 

melaksanakan Sita Eksekusi akan 

membawa empat orang saksi yang 

telah dewasa dan cakap hukum dan 

dapat dipercaya untuk menyaksikan 

pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut. 

Saksi-saksi tersebut diambil dari 

unsur-unsur aparat pemerintah 

Desa setempat dimana Saksi-saksi 

tersebut tahu persis obyek sengketa 

yang akan di laksanakan Sita 

eksekusi tersebut, sedangkan dua 

saksi lainnya dari unsur petugas 

Pengadilan Agama. 

6. Permohonan Apraisal 

Independen oleh Pengadilan 

Agama. 

Ketua Pengadilan Agama  

setelah mendapat Berita Acara Sita 

Eksekusi  dari petugas 

Jurusita/Jurusita Pengganti yang 

ditunjuk melaksanakan Sita Eksekusi 

tersebut maka Ketua Pengadilan 

akan melayangkan permohonan 

melalui surat permohonan untuk 

mengapraisalkan (menilai, 

mengkalkulasi nilai obyek 

sengketa), permohonan tersebut 

ditujukan ke lembaga Apraisal yang 

terakreditasi. Dalam surat 

permohonan Ketua Pengadilan 

tersebut memuat obyek sengketa 

yang akan di Apraisal secara jelas 

sehingga lembaga Apraisal tersebut 

dapat menentukan harga limit dan 

harga pasar sesuai dengan keadaan 

pada saat dilaksanakan Apraisal. 

8. Penetapan Ketua Pengadilan 

tentang Perintah Lelang ke 

KPKNL 

Setelah Ketua Pengadilan 

mendapatkan laporan hasil 

appraisal dari lembaga appraisal 

yang memuat Nilai Likuidasi 

tersebut maka Ketua Pengadilan 

berkedudukan sebagai Penjual 

menetapkan Perintah Lelang pada 

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) 

Yogyakarta. Ketua Pengadilan 

Agama melayangkan surat 

permohonan bantuan Penjualan 

Secara Lelang ke Kepala KPKNL 

Yogyakarta tersebut. Dalam surat 

permohonan tersebut kembali 

menyebutkan pertimbangan-

pertimbangan sebagaimana yang 

terdapat dalam pertimbangan-

pertimbangan Sita Eksekusi. 

Penetapan Perintah lelang tersebut 

selanjutnya dibuat surat 

permohonan bantuan Penjualan 

Secara Lelang yang dibuat oleh 

Ketua Pengadilan Agama kepada 



Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) 

setempat dengan melampirkan 

dokumen-dokumen yang telah 

ditentukan persyaratan dan 

kelengkapannya oleh pejabat . 

9.   Penjualan secara lelang oleh 

KPNL terhadap Penetapan   

Ketua Pengadilan. 

Berdasarakan surat 

permohonan bantuan Penjuaan 

Secara lelang dari Ketua Pengadilan 

Agama setempat maka KPKNL 

Setempat  akan menetapkan 

tanggal pelaksanaan lelang yang 

menunjuk beberapa hal penting 

yaitu waktu dan tempat 

pelaksanaan lelang dan sifat lelang 

yang terbuka untuk umum. KPKNL   

menyampaikan beberapa tahapan 

yang harus dilaksanakan oleh pihak 

Pengadilan Agama yaitu; 

a. Mengumumkan pelaksanaan 

lelang pada surat kabar harian 

yang terbit di setempat sebanyak 

dua kali masa Pengumuman, yaitu 

Pengumuman Lelang I dan 

Pengumuman Lelang II. 

b. Menetapkan nilai limit sesuai 

dengan penetapan limit yang 

telah dibuat  Pengadilan Agama 

Setempat dan appraisal. 

c. Mencatumkan nilai limit barang 

yang dilelang dalam 

pengumuman lelang I dan 

Pengumuman Lelang II. 

d. Mencantumkan uang jaminan 

penawaran lelang , minimal 20 % 

dari nilai limit dan paling banyak 

50% dari nilai limit. 

e. Mengirimkan bukti pengumuman 

lelang tersebut ke kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) setempat pada 

Pengumuman Lelang I dan II guna 

mengantisipasi kesalahan 

redaksional. 

f. Jika terjadi Pembatalan Lelang 

atas permintaan penjual 

disampaikan secara tertulis 

dengan disertai alasan dan harus 

sudah diterima oleh pejabat 

Lelang paling lama sebelum 

lelang dimulai, serta wajib 

mengumumkan pembatalan 

tersebut kepada peserta Lelang 

pada saat pelaksanaan lelang. 

g. Jurusita/Jurusita Pengganti 

menyampaikan relaas panggilan 

kepada Pemohon Eksekusi atau 

Kuasa Hukumnya serta Termohon 

Eksekusi atau Kuasa Hukumnya 

untuk menghadiri pelaksanaan 

Eksekusi secara Lelang yang 

bertempat di Pengadilan Agama 

setempat pada tanggal dan waktu 

yang telah ditentukan. Selanjutnya 

Jurusita akan memasukkan 

Pengumuman Ke-1 dan Ke-2 

yangbtelah disusun oleh Panitera 

Pengadilan untuk di publikasikan 

pada media cetak yang memenuhi 

syarat dalam hal ini Koran  

setempat. Pengumuman ke-1 dan 

ke-2 berjarak waktu lima belas 

hari. 

h. Pelaksanaan lelang setelah dua 

kali diumumkan dimedia cetak 

oleh Pengadilan Agama dilakukan 

pada waktu yang telah ditentukan 

yang diikuti Pengadilan Agama  

dengan perantara KPKNL 

setempat, penentuan hari lelang 

tersebut ditentukan oleh KPKNL 

setempat.  

10.  Risalah Lelang 

Setelah Eksekusi Lelang 

dilaksanakan oleh Pengadilan 

Agama Sl 

melalui KPKNL maka terbitlah 

Risalah Lelang, dalam risalah Lelang 

inilah kembali memuat riwayat 

lelang sampai munsulnya 

pemenang lelang.  Dalam Risalah 

Lelang ini memuat informasi mulai 

dari tanggal pelaksanaan, pejabat 

KPKNL setempat yang bertugas 

menjadi petugas lelang, pihak 

Pengadilan Agama  yang dalam hal 

ini Panitera Pengadilan yang 



meminta lelang melalui surat 

permohonan lelang berdasarkan 

Penetapan-Penetapan Ketua 

Pengadilan, memuat pula obyek 

sengketa yang akan di dilelang 

dengan catatan sebelumnya yang 

menjelaskan tanggal kapan 

dipasang Hak Tanggungan (HT)  

11. Penetapan Ketua Pengadilan 

untuk Angkat Sita Eksekusi 

Setalah pemenang lelang 

atas eksekusi lelang telah 

ditetapkan pemenangnya dan telah 

membayarkan kewajibannya maka 

Ketua Pengadilan Agam akan 

membuat penetapan untuk angkat 

sita atas obyek sengketa tersebut 

dengan suatu penetapan yang 

pada pokoknya memerintahkan 

kepada Jurusita/Jurusita Pengganti 

Pengadilan Agama bersama dua 

orang saksi yang memenuhi syarat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 

197 HIR, untuk mengangkat Sita 

Eksekusi terhadap obyek sengketa 

yang telah dieksekusi secara lelang 

tersebut.  

12. Berita Acara Angkat Sita Eksekusi 

yang dibuat oleh Jurusita 

Pengadilan 

Jurusita/Jurusita Pengganti 

membuat berita acara 

pengangkatan sita eksekusi 

tersebut didampingin dua orang 

saksi mendatangi obyek sengketa 

dengan disaksikan para pihak 

berperkara serta Kepala Desa atau 

yang mewakilinya.Dalam Berita 

acara ini kehadiran Pemohon 

Eksekusi dan Termohon Eksekusi 

harus dinyatakan kedatangannya 

pada berita acara ini, baik kuasa 

hukumnya masing-masing atau 

prisipalnya. 

13. Pembayaran dana Hasil eksekusi 

secara lelang 

Setelah ketua Pengadilan 

mendapatkan surat dari KPKNL  

yang isinya menyampaikan hasil 

eksekusi lelang dalam bentuk 

risalah lelang dari KPKNL, 

selanjutnya KPKNL akan menyetor 

dana dari hasil penjual lelang 

tersebut setelah  ke rekening 

Pengadilan Agama dan Pemohon 

Eksekusi untuk mengirimkan nomor 

rekening bank dari Pemohon 

Eksekusi untuk dibayarkan 

berdasarkan perincian hutang 

Termohon Eksekusi seperti yang 

ada dalam Penetapan perincian 

hutang dan yang ada dalam 

perincian Risalah Lelang. 

 

Kesimpulan 
1. Murabahah yang memerlukan syarat 
khusus adanya jaminan Hak Tanggungan 
(untuk barang-barang hipotik/ tidak 
bergerak) dan Jaminan Fidusia untuk 
jaminan barang bergerak, membawa 
dampak  penerapan Hukum Acara Perdata 
dalam eksekusi suatu putusan atau 
penetapan pengadilan dan juga akta-akta 
yang mempunyai titek eksekutorial (grosse 
akta). Sehingga kedudukan jaminan tidak 
lagi sebagai penghati-hati  (ihtiyath) tapi 
justru sebagai hal yang wajib mengikat 
kredit dalam akad Murrabahah. Dalam 
pelaksanaan eksekusi atas akad 
Murrabahah  maka Undang-Undang Hak 
tanggungan  maupun Fidusia diberlakukan 
penuh meskipun di ranah Syariah. 
2. Peraturan Perundang-undangan yang 
dipakai sebagai hukum acara dalam 
pelaksanaan eksekusi atas Hak 
Tanggungan adalah Undang-Undang No. 4 
Tahun 1996 diantaranya Pasal 14 ayat (2) 
dan ayat (3) , Pasal 49 huruf (i). Ketentuan 
Pasal 196 dan Pasal 224 HIR yang juga 
mengatur tentang Permohonan Eksekusi 
dan Penetapan Hakim atas Eksekusi.  Oleh 
karena hukum acara yang ada dan yang 
diterapkan dalam pertimbangan hakim 
dalam memutus dan menetapkan terkait 
dengan permohonan eksekusi hak 
tanggungan ataupun Jaminan Fidusia 
menerapkan aturan perundangan seperti 
yang telah disebutkan diatas maka usaha 
perdamaian (sulh) maupun secara arbitrase 
(tahkim) dalam perkara permohonan 
eksekusi ke Pengadilan Agama sangat 
minim porsinya, usaha untuk sulh dan 
tahkim sesuai dengan hukum acara yang 
ada dan diberlakukan saat ini hanya terjadi 
pada saat Sidang Aanmaning (teguran), 
dimana Ketua Pengadilan memberikan 



kesempatan pada Pemohon Eksekusi dan 
Termohon Eksekusi untuk mengadakan 
sulh maupun tahkim hanya dalam rangka 
melaksanakan eksekusi secara damai atau 
lelang.  
3. Kemunculan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syari‟ah  (KHES) melalui 
Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia nomor 02 Tahun 2008. KHES 
sampai pada saat penelitian ini selesai 
dilaksanakan tidak kunjung disertai dengan 
Kitap Hukum Acara Ekonomi Syari‟ah 
(KHAES) oleh Mahkamah Agung atau para 
legislatif. Hal tersebut bertentangan dengan 
ketentuan yang melekat pada Undang-
Undang No.50 Tahun 2009 tentang asas 
personalitas keislaman  dimana para pihak 
bersengketa pada ekonomi syariah harus 
sama-sama bergama Islam, hubungan 
hukum yang melandasi berdasarkan pada 
hukum Islam, oleh karena itu hukum acara 
penyelesaiannya seharusnya juga berdasar 
nilai-nilai hukum Islam tidak seperti yang 
terjadi saat ini bahwa hukum acara 
penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah 
masih menggunakan hukum acara 
diperadilan umum. Adanya KHES yang 
tidak diimbangi KHAES adalah hal yang 
bersifat distorsi dimana berbagai macam 
hukum materi ekonomi syariah yang telah 
syari‟ah tetapi hukum acaranya masih 
konvensional. Bahkan didalam Pasal 2 ayat 
(3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang 
pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dalam 
kegiatan penghimpunan dana dan 
penyaluran dana serta pelayanan jasa 
Bank Syariah, menyebutkan bahwa prinsip 
Syari‟ah dilaksanakan dengan memenuhi 
ketentuan pokok hukum Islam diantaranya 
prinsip-prinsip; keadilan dan keseimbangan 
(‘adl wa tawazun), Kemaslhatan, alamiah 
serta tidak mengandung gharar, masyir, 
riba, zalim dan obyek haram. Dalam kasus 
permohonan ekseksusi ke Pengadilan 
Agama dengan nampak pada proses 
pelaksanaan eksekusi secara lelang yang 
menggunakan hukum acara dari Peradilan 
Umum inilah mengakibatkan kerugian 
besar kepada debitur 
/peminjam/penghutang.Termohon Eksekusi 
terpaksa merelakan jaminan hak 
tanggungannya seperti halnya tanah dan 
bangunan untuk dilelang sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 
1996 diantaranya Pasal 14 ayat (2) dan 
ayat (3) , Pasal 49 huruf (i). Ketentuan 
Pasal 196 dan Pasal 224 HIR. Disinilah 
unsur gharar atas perhitungan pelunasan 

secara lelang melalui Permohonan 
Eksekusi ke Pengadilan Agama, karena 
yang menentukan berapa besar biaya dan 
marjin yang dibebankan pihak Pemohon 
Eksekusi adalah Pemohon Eksekusi sendiri 
melewati dalam Permohonan Eksekusinya, 
disamping itu Termohon Eksekusi juga 
dilanggar nilai „adl yaitu menempatkan 
sesuatu pada tempatnya dan memberikan 
beban sesuatu dalam hal ini pokok hutang 
atau kewajiban sesuai dengan porsinya. 
Nilai- nilai prinsip Tawazun juga dilanggar 
karena Termohon Eksekusi karena pihak 
Pemohon Eksekusi hanya memandang 
aspek material keuntungan yang sebesar-
besarnya dan kerugian yang sekecil-
kecilnya kalau bisa tidak rugi sama-sekali. 
Prinsip syari‟ah “Zalim” bahwa Termohon 
Eksekusi terpaksa rela jaminan hak 
tanggungannya di eksekusi secara lelang 
dengan harga pemenang lelang yang 
sangat minim dari harga pasaran, sehingga 
Termohon eksekusi oleh karena undang-
undang hak tanggungan beserta hukum 
acara lainnya mengatur tentang proses 
eksekusi hak tanggungan tanpa bisa 
Termohon mempunyai posisi tawar yang 
imbang anatara Pemohon Eksekusi dan 
Termohon Eksekusi. 
Pengadilan Agama layaknya hanya 
mendapat peralihan kewenangan yang 
semula sepunuhnya kewenangan Peradilan 
Umum dalam menangani sengketa 
ekonomi.Peradilan Agama belum memiliki 
hukum acara yang secara khusus dapat 
mengakomodasi nilai-nilai keadilan dalam 
hukum acara ekonomi syariah.Sehingga 
orang yang mengajukan perkara 
permohonan eksekusi. Sangat naif apabila 
telah ada banyak regulasi dan  hukum 
material ekonomi syariah yang begitu 
sempurna namun tidak diimbangi dengan 
hukum acara ekonomi syariah yang 
mengakomodasi prinsip-prinsip syari‟ah. 
Pengadilan Agama tidak ubahnya seperti 
algojo alias eksekutor dari pihak Pemohon 
Eksekusi karena ketentuan hukum 
acaranya seperti itu.Disinilah Nampak 
bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki 
perangkat hukum acara ekonomi syariah 
yang mengakomodir prinsip-prinsip syariah 
dalam hukum material ekonomi syariah. 
Saran- saran Penulis 
Pengadilan Agama yang memiliki 
kewenangan absolut untuk memeriksa dan 
mengadili perkara-perkara ekonomi syari‟ah 
telah memiliki hukum material yang cukup 
tentang ekonomi syariah salah satunya 



Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah 
(KHES) dan berbagai macam peraturan 
perundangan yang berkaitan dengan 
hukum material ekonomi syariah, namun 
sampai saat ini Pengadilan Agama belum 
melengkapi diri dengan Hukum Acara 
Ekonomi Syariah yang mengatur tentang 
pelaksanaan peradilan atas perkara-
perkara ekonomi syariah khususnya 
tentang permohonan eksekusi Hak 
Tanggungan dan Jaminan Fidusia ke 
Pengadilan Agama. Oleh karena itu saran 
dalam penulis kepada para pemangku atau 
stakeholder baik di legislatif maupun di 
Yudikatif (penegak hukum) serta eksekutif, 
agar segera membuat Hukum Acara 
Ekonomi Syariah yang bisa 
mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi 
Syariah. 
Hukum acara ekonomi syariah bisa 
berbentuk undang-undang atau peraturan 
perundangan baik setingkat peraturan 
menteri atau peraturan mahkamah agung 
atapun berbentuk undang –undang yang 
lebih tinggi secara hirarkhi, kemudian 
disusun menjadi Kitab Hukum Acara 
Ekonomi Syariah (KHAES). Sehingga 
dalam hal Permohonan eksekusi nantinya 
bisa diatur bagaimana eksekusi hak 
tanggungan itu diwajibkan berperkara dari 
awal sengketa sehingga dari awal dapat 
diperiksa pengadilan agama mulai dari 
gugatan- jawaban- replik –duplik –
pembuktian Penggugat –pembuktian 
Tergugat-kesimpulan –putusan. 
Menghindarkan Pengadilan hanya sebagai 
algojo atau eksekutor dari suatu 
permohonan eksekusi hak tanggungan 
karena alasan hukum acara yang mengatur 
mengatakan yang demikian. Hal ini juga 
menempatkan lembaga KPKNL Kementrian 
Keuangan tidak ubahnya seperti 
Pengadilan juga, karena lembaga KPKNL 
juga mempunyai dan menerima 
permohonan lelang hak tanggungan dan 
Jaminan Fidusia berdasar strata title 
eksekutorial seperti yang dimaksud dengan 
peraturan perundanganyang diterapkan 
ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 
1996 diantaranya Pasal 14 ayat (2) dan 
ayat (3) , Pasal 49 huruf (i). Ketentuan 
Pasal 196 dan Pasal 224 HIR yang bersifat 
konvensional jauh dari prinsip-prinsip 
ekonomi syariah. 
 

 

-selesai-



DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Abdul Manan, 2005. Penerapan Hukum 

Acara Perdata di Lingkungan 

Peradilan Agama, Jakarta : Kencana  

------------------, 2012. Hukum Ekonomi 

Syari’ah Dalam Kewenangan 

Peradilan Agama, Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group 

Ahmad Mujahidin,2012, Pembaharuan 

Hukum Acara Peradilan Agama, 

cetakan pertama,  Ghalia Indonesia, 

Bogor 

Ahmad Mujahidin,2010, Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah di Indonesia, cetakan 

pertama,  Ghalia Indonesia, Bogor 

Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2012. 

Pengantar Metode Penelitian 

Hukum, Cetakan ke-6, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta 

Cik Basir, 2009. Penyelesaian Sengketa 

Perbankan Syari’ah di Pengadilan 

Agama dan Mahkamah Syari’ah, 

Jakarta 

Erna Tri Rusmala Ratnawati, 2009, Sistem 

Hukum Acara Perdata, cetakan 

pertama, MaCell Press, Yogyakarta 

Herowati Poesoko,2013,  Dinamika Hukum 

Parate Executie obyek Hak 

Tanggungan, edisi revisi Aswaja 

Presindo, Yogyakarta 

Juhaya S. Pradja, 2012. Ekonomi Syari’ah 

Bandung: Pustaka Setia 

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 

Proceeding , Pelatihan Tematik 

Ekonomi Syariah bagi Hakim 

Pengadilan Agama, Jakarta: 

t.pn.2013 

Mahkamah Agung Republik Indonesia , 

Pedoman Tehnis Administrasi dan 

Tehnis Peradilan Umum dan 

Peradilan Khusus, Buku II, Jakarta : 

Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, 2008 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

edisi revisi 2011, Jakarta 

Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, 

Metode Penelitian Survei, Jakarta , 

LP3ES 

Muhammad Yahya Harahap, 1997. 

Beberapa Tinjauan Mengenai 

Sistem Peradilan dan Penyelesaian 

Sengketa , Citra Aditya Bakti, 

Bandung 

Muhammad Yahya Harahap, 2013. Ruang 

Lingkup Permasalahan Eksekusi 

Bidang Perdata , Citra Aditya Bakti, 

Bandung 

Muhammad Yahya Harahap , 2008 Hukum 

Acara Perdata Tentang Gugatan, 

Persidangan, Penyitaan , 

Pembuktian dan Putusan 

Pengadilan , Jakarta , Sinar Grafika 

Mustafa Edwin Nasution , dkk, 2006 . 

Pengenalan ekseklusif ekonomi 

Islam , Pertama Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta 

Sutan Remy Sjahdeini, S.H., 2014 Perbankan 

Syari’ah, Pertama Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta 

 

Perundang-Undangan 

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama (perubahan 

Pertama Undang-Undang No.7 

Tahun 1989) 

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama 

(perubahan Pertama Undang-

Undang No.7 Tahun 1989) 

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah 

Undang-undang No. 04 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan 

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

93/PUUX/2012 Tentang 

Kewenangan absolut Pengadilan 

Agama terhadap sengketa ekonomi 

syariáh 

Perma No. 2 Tahun 2008 Kompilasi Hkum 

Ekonomi Syariah (KHES) 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia No. 8 Tahun 



2011 tentang Pengamanan Eksekusi 

Jaminan Fidusia 

Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No. 27 /PMK.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


