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ABSTRAK 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama 

menyebutkan bahwa pengadilan agama selain memiliki wewenang untuk 

menyelesaikan perkara dalam bidang hukum keluarga, pengadilan agama juga 

memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari’ah, 

salah satunya terkait tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan 

hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penetapan ganti rugi 

yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sangatlah terbatas, sehingga 

dalam prakteknya para hakim di pengadilan agama banyak melakukan ijtihad 

hukum sendiri. Salah satu perkara yang berisi tuntutan ganti rugi akibat perbuatan 

melawan hukum adalah perkara nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. Dalam perkara 

tersebut penggugat menuntut adanya ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh tergugat dalam menutup buku tabungan BTN Syari’ah dengan 

nomor rekening 704xxxxxx tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada 

penggugat. Dalam putusannya majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi 

tersebut dengan mendasarkan putusannya pada beberapa ketentuan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia dan fakta-fakta di persidangan.  

 Jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif 

dengan sifat penelitian yang bersifat preskriptif. Adapun metode analisis yang 

digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model deduktif. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah putusan No. 

84/Pdt.G/2019/PA.Yk sebagai data primer yang didukung dengan beberapa 

peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku, jurnal, kitab-kitab klasik dan 

kontemporer, makalah, serta penelitian ilmiah lainnya sebagai data sekunder. 

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode pengumpulan data 

berupa studi kepustakaan dan wawancara. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menetapkan ganti rugi yang 

diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 

84/Pdt.G/2019/PA.Yk majelis hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1375 dan 1372 

KUHPerdata, yurisprudensi nomor 650/PK/Pdt./1994 dan doktrin hukum yang 

disampaikan oleh Prof. Rosa Agustina. Adapun pertimbangan hakim dalam 

menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum didasarkan pada fakta-

fakta yang terungkap di persidangan dan kondisi serta keadaan para pihak seperti 

penggugat yang telah nyata dipermalukan harga dirinya akibat perbuatan tergugat 

dan penggugat telah secara nyata mengeluarkan biaya untuk berperkara dan 

mempertahankan hak-haknya. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan 

oleh majelis hakim dalam putusan tersebut telah sejalan dengan prinsip penemuan 

hukum dan prinsip hukum Islam terutama maqasid asy-syariah yakni dalam rangka 

perwujudan hifz al-mal, hifz al-‘ird, dan keadilan meskipun dasar hukum tersebut 

diambil dari ketentuan hukum umum. 

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Ekonomi Syari’ah, Ganti 

Rugi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut : 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ b be ب

 Ta’ t te ت

 Tsa’ s es (dengan titik diatas) ث

 Jim j je ج 

 Ha’ h ha (dengan titik dibawah) ح 

 Kha’ kh Ka dan ha خ 

 Dal d de د

 Zal z ze (dengan titik diatas) ذ

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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 Ra’ r er ر 

 Zai z zet ز 

 Sin s es س

 Syin sy Es dan ye ش

 Sad s es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d de (dengan titik di bawah) ض

 Ta’ t te (dengan titik di bawah) ط

 Za’ z zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain g ge غ

 Fa’ f ef ف 

 Qaf q qi ق 

 Kaf k ka ك

 Lam l ‘el ل

 Mim \ m ‘em م

 Nun n ‘en ن

 Wau w w و

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Ha’ h ha ه
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 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya’ y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 ditulis Muta’addidah متعدّدة

 ditulis ‘iddah عدّة

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis Hikmah حكمة

 ditulis ‘illah علّة 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’ditulis Karāmah al-Auliyā كرامةاألولياء 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 
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 ditulis Zakāh al-Fitri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 Fathah ditulis a فعل

fa’ala 

 Kasrah ditulis i ذكر

zukira 

 Dammah ditulis u يذهب 

yazhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fathah+alif 

 جاهلية 

Ditulis 

ditulis 

a 

jāhiliyyah 

2. Fathah+ya’ mati 

 تنسى 

Ditulis 

ditulis 

a 

tansā 

3. Kasrah+ya’ mati 

 كريم 

Ditulis 

ditulis 

i 

karīm 

4. Dammah+wawu mati 

 فروض 

Ditulis 

ditulis 

u 

furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

1. Fathah+ya’ mati Ditulis ai 
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 ditulis bainakum بينكم 

2. Fathah+wawu mati 

 قول

Ditulis 

ditulis 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 ditulis A’antum أأنتم 

شكرتم  لئن  ditulis La’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif+Lam 

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

Qamariyah. 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya 

 

 ditulis Al-Qur’ān القرأن

 ditulis Al-Qiyās القياس 

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya. 
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 ’ditulis As-Samā الّسماء

 ditulis Asy-Syams الّشمس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ditulis Zawī al-Furūd ذوالفروض 

الّسنّة  أهل  ditulis Ahl as-Sunnah 

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri 

bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

القرأن فيه أنزل الّذى رمضان شهر   Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al-

Qur’ān 

 

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada : 
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a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat 

dan sebagainya, 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh dan sebaginya, 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 

Hidayah, taufiqm Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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KATA PENGANTAR 

 لرحيم بسم هللا الرحمن ا

 العالمين الحمد هللا ربّ 

 محمدا رسول هللا هللا و اشهد انّ  اشهد ان الاله إالّ 

و على آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم و على آل سيدنا ابراهيم  اللهم صل على سيدنا محمد

 انّك حميد مجيد

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan 

nikmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang penulis beri judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Ganti 

Rugi atas Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah 

(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.84/Pdt.G/2019/Pa.Yk)” dengan 

baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta 

dengan seluruh keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umatnya dari zaman 

kegelapan menuju zaman yang terang benderang. 

Usaha dan seluruh kemampuan telah penulis curahkan dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang di dalamnya memuat analisis hukum Islam terhadap 

dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk 

untuk menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Penulis menyadari 

bahwa dalam penulis skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, 

sehingga dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang 

membangun dari setiap pembaca. Besar harapan penulis agar karya ini dapat 

bermanfaat untuk semua pembaca. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengadilan agama merupakan satu di antara beberapa pengadilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung yang memiliki tugas dan wewenang untuk 

memberikan pelayanan hukum bagi mereka yang beragama Islam dalam bidang 

hukum keluarga dan harta perkawinan.1 Dalam menjalankan tugasnya yang 

meliputi menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara dan 

fungsinya menegakkan keadilan, penyelenggaraan pengadilan agama 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama yang diberlakukan secara resmi mulai tanggal 29 Desember 1989.2 

Hingga detik ini undang-undang tersebut telah mengalami perubahan 

sebanyak dua kali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam UU. No. 7 tahun 1989 

disebutkan bahwa peradilan agama hanya memiliki wewenang untuk 

menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan persoalan perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, zakat, infak dan sedekah. Namun, semenjak diberlakukannya 

UU. No. 3 tahun 2006 terjadi perluasan kompetensi absolut dari pengadilan 

agama yang saat ini juga berwenang menyelesaikan perkara dalam bidang 

 
1 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), hlm. 1. 

2 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Cet. 

Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 77. 
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ekonomi syari’ah.3 Ekonomi syari’ah yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap 

perbuatan maupun kegiatan yang dijalankan dengan didasarkan pada prinsip 

syari’ah, yang mencakup bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, 

asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah, 

surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan 

syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan 

bisnis syariah.4  

Wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi 

syari’ah tidak hanya terbatas pada jenis dan bentuk ekonomi syari;ah 

sebagaimana yang telah disebutkan di atas, namun kewenangan tersebut 

meliputi keseluruhan bidang ekonomi syari’ah yang masuk dalam pengertian 

setiap kegiatan usaha yang dijalankan dengan berdasarkan prinsip syari’ah. 

Selain itu, dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, pengadilan 

agama juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara tuntutan ganti 

rugi yang timbul akibat adanya wanprestasi atau karena adanya perbuatan 

melawan hukum.5 Dalam sengketa ekonomi syari’ah sendiri yang dimaksud 

dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang berlawanan 

dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang. Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa setiap perbuatan 

 
3 Ibid., hlm. 365. 

4 Ibid., hlm. 367. 

5 Erie Hariyanto, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” Iqtishadis, Vol. 

1, No. 1, (Juni 2014), hlm. 45. 
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melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan 

pihak yang bersalah karena telah menimbulkan kerugian tersebut untuk 

membayar ganti rugi atas kerugian tersebut.6  

Secara yuridis formal, hukum ekonomi syari’ah di Indonesia diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syari’ah yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2008. Namun, 

dalam peraturan tersebut tidak ditemukan ketentuan yang mengatur terkait 

penetapan ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Salah satu 

ketentuan yang mengatur terkait ganti rugi dalam kegiatan ekonomi syari’ah 

yang berlaku di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 43/DSN-

MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’wiḍ). Di dalamnya disebutkan bahwa 

ganti rugi dapat dikenakan kepada pihak yang baik dengan sengaja ataupun 

kelalaian melakukan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dari 

ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Namun, ketentuan 

yang terdapat dalam fatwa tersebut terbatas pada transaksi yang menimbulkan 

hutang piutang seperti salam, istisna’, murabahah, dan ijarah.  

Ketidakkomprehensifan peraturan mengenai pemberian ganti rugi dalam 

praktek ekonomi syari’ah terutama yang disebabkan oleh perbuatan melawan 

hukum membuat hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan tuntutan 

ganti rugi atas perbuatan melawan hukum banyak melakukan ijtihad atau 

penggalian hukum sendiri untuk menetapkan besar kecil ganti rugi yang harus 

 
6 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, Cet. Ke-2 

(Depok: Kencana, 2017), hlm. 146. 
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ditunaikan oleh Tergugat.7 Dalam proses penggalian hukum tersebut, hakim 

mengambil ketentuan-ketentuan dasar yang termuat di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan juga fakta-

fakta yang ditemukan di dalam persidangan.8 

Jumlah perkara sengketa ekonomi syari’ah memang bukanlah jenis perkara 

dengan jumlah yang mendominasi di lingkungan pengadilan agama, karena 

perkara di lingkungan pengadilan agama didominasi oleh perkara cerai gugat 

dan cerai talak. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, tercatat dari 

lima pengadilan agama yang terdapat di masing-masing kabuapaten di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah perkara sengketa ekonomi syari’ah yang 

masuk sepanjang tahun 2019 sebanyak 43 perkara dengan rincian Pengadilan 

Agama Bantul sebanyak 21 perkara9, Pengadialn Agama Sleman sebanyak 12 

perkara10, Pengadilan Agama Yogyakarta sebanyak 8 perkara11, Pengadilan 

Agama Wates sebanyak 2 perkara12, dan Pengadilan Agama Wonosari dengan 

0 perkara.13 Jumlah tersebut jauh berbeda dengan jumlah perkara cerak gugat 

dan cerai talak yang mencapai 1061 perkara dan 424 perkara untuk Pengadilan 

 
7 Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Umbulharjo, 

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Januari 2021. 

8 Ibid. 

9 Sumber data : laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bantul tahun 2019. 

10 Sumber data : laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 Pengadilan Agama Sleman. 

11 Sumber data : laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 Pengadilan Agama kelas 1A 

Yogyakarta. 

12 Sumber data : laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Wares tahun 2019. 

13 Sumber data : laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Wonosari tahun 2019. 
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Agama Bantul14, 1156 perkara dan 437 perkara untuk Pengadilan Agama 

Sleman15, 563 perkara dan 154 perkara untuk Pengadilan Agama Yogyakarta16, 

436 perkara dan 167 perkara untuk Pengadilan Agama Wates17, serta 1112 

perkara dan 429 perkara untuk Pengadilan Agama Wonosari.18 

Salah satu perkara tentang sengketa ekonomi syari’ah yang memuat 

tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum di dalamnya adalah 

perkara nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, yang pada intinya Penggugat I dan 

Penggugat II yang berkedudukan sebagai Pengurus di salah satu yayasan yang 

terdapat di Magelang melakukan kerjasama dengan PT. Bank Tabungan Negara 

Kantor Cabang Syari’ah Yogyakarta yang bertindak sebagai Tergugat. Para 

Penggugat membuka rekening dan meletakkan dana milik yayasan sejumlah Rp 

400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada tergugat dan dana tersebut 

kemudian dibuatkan dalam bentuk buku tabungan BTN Syari’ah dengan nomor 

rekening 704xxxxxxx dengan akad muḍarabah muṭlaqah.19 

Bahwa di kemudian hari tepatnya pada tanggal 23 Maret 2015 tergugat telah 

menutup rekening tersebut tanpa mengkonfirmasi kepada para penggugat.20 

 
14 Sumber data : laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bantul tahun 2019. 

15 Sumber data : laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 Pengadilan Agama Sleman. 

16 Sumber data : laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 Pengadilan Agama kelas 1A 

Yogyakarta. 

17 Sumber data : laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Wares tahun 2019. 

18 Sumber data : laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Wonosari tahun 2019. 

19 Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 24. 

20 Ibid.,hlm. 7. 
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Dalam petitumnya, para penggugat memohon kapada majelis hakim yang 

memeriksa perkara tersebut untuk menerima dan mengabulkan gugatan para 

penggugat untuk seluruhnya yang pada intinya meminta majelis hakim untuk 

menyatakan perbuatan tergugat dalam menutup buku tabungan tersebut tanpa 

mengkonfirmasi kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan 

menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil yang 

berjumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian materiil 

Rp 574.084.180 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh empat ribu 

seratus delapan puluh rupiah).21 

Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk 

sebagian, yaitu, menyatakan perbuatan tergugat dalam menutup buku tabungan 

BTN Syari’ah Nomor rekening 704xxxxxx tanpa mengkonfirmasi kepada para 

penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk 

membayar ganti rugi materiil dengan total Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta 

rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesarb Rp 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah).22  

Putusan tersebut menarik untuk diteliti untuk mengetahui proses penemuan 

hukum dan argumentasi hukum yang dipakai oleh majelis hakim dengan 

keterbatasan peraturan perundang-undangan yang ada serta untuk melihat 

kesesuain dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan 

tersebut dengan ganti rugi dalam hukum Islam mengingat pada putusan tersebut 

 
21 Ibid.,hlm.10-11 

22 Ibid.,hlm. 67. 
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hakim banyak mengambil ketentuan hukum positif sedangkan perkara ini 

merupakan sengketa ekonomi syari’ah yang dalam akadnya menggunakan 

ketentuan hukum Islam. Penulis memilih melakukan penelitian di Pengadilan 

Agama Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa data primer yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah produk hukum dari Pengadilan Agama 

Yogyakarta. Kaitannya dengan hal tersebut penulis berharap dapat mengambil 

informasi secara langsung dengan hakim yang memutus perkara ini dan 

mendapatkan data yang falid dari pihak yang berkaitan dengan perkara ini yakni 

Pengadilan Agama Yogyakarta selaku pengadilan yang memeriksa dan 

memutus perkara ini. Di samping itu juga, sebagaimana yang diungkapkan di 

atas bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu pengadilan 

agama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah perkara 

ekonomi syari’ah yang cukup banyak dengan jumlah 8 perkara.  

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui proses pertimbangan dan 

dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sekaligus 

menetapkan ganti rugi yang harus dibayarkan tergugat, maka penulis akan 

melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap 

Penetapan Ganti Rugi atas Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa 

Ekonomi Syari’ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 

84/Pdt.G/2019/PA.Yk)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat 

merumuskan permasalah, sebagai berikut : 
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1. Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam 

menetapkan ganti rugi atas perkara perbuatan melawan hukum dalam 

putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk ? 

2. Sistem hukum apa yang berpengaruh dalam proses penetapan ganti rugi 

akibat perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syari’ah ? 

3. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap dasar hukum dan 

pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti rugi atas perkara perbuatan 

melawan hukum dalam putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai berikut 

: 

a. Untuk mendeskripsikan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam 

menetapkan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam putusan 

No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. 

b. Untuk mengetahui sistem hukum yang berpengaruh dalam proses 

penetapan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam sengketa 

ekonomi syari’ah. 

c. Untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam 

menetapkan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam putusan 

No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dari prespektif hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 
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Penulis berharap hasil penelitian ini bisa berguna dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam bidang hukum positif dan 

hukum Islam dan menambah referensi kelimuan dalam bidang hukum, 

khususnya hukum ekonomi syari’ah. 

b. Secara praktis 

1) Bagi pembaca 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan mengenai penetapan ganti rugi akibat perbuatan 

melawan hukum dalam sengketa ekonomi syari’ah dan dapat 

dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam 

menyelesaikan sengketa demi tegaknya hukum di Indonesia. 

2) Bagi masyarakat 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syari’ah terutama yang 

menyangkut perkara perbuatan melawan hukum dan menjadi 

pedoman dalam melangkah jika seandainya menghadapai 

permasalahan hukum. 

D. Telaah Pustaka 

  Kajian pustaka merupakan penulusuran terhadap hasil-hasil kajian 

sebelumnya yang memiliki kesamaan dan sangkut paut dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Tujuan utama dari kajian pustaka adalah untuk membentuk 

pengetahuan dasar  terhadap penelitian yang sedang dilakukan sehingga mampu 
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menunjukkan pemahaman peneliti terhadap teori.23 Dalam hal ini, penulis telah 

melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang relevan terhadap penelitian ini. Beberapa karya tulis yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitain ini di antaranya adalah : 

Skripsi yang ditulis oleh Musyfik Fakhri Ali yang berjudul Analisis Ganti 

Rugi dalam Perkara Wanprestasi Putusan Nomor 0392.G/2017/PA Klaten 

tentang Kerugian atas Akad Mudharabah (Analisis Prespektif Maqasid asy-

syari’ah). Skripsi tersebut menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara tersebut. Di dalamnya dijelaskan bahwa dalam memutus perkara 

tersebut, hakim menggunakan dasar hukum Pasal 16 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 

2004, Pasal 58 ayat (2) UU. No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 3 ayat (2) UU. No. 14 

Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1313, 

Pasal 1365, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi 

Mahkamah Agung No. 186 K/SIP/1959 tanggal 1 Juli 1959, kepatutan dan 

kelayakan, doktrin-doktrin hukum, fatwa DSN MUI, dan Pasal 181 HIR. 

Menurut penulis, putusan tersebut yang didasarkan pada pertimbangan hukum 

sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi unsur asas maqasid asy-

syari’ah karena hakim telah berusaha untuk mengeluarkan putusan yang adil.24 

 
23 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 

37. 

24 Musyfik Fakhri Ali, “Analisis Ganti Rugi dalam Perkara Wanprestasi Putusan Nomor 

0392.G/2017/PA Klaten tentang Kerugian atas Akad Mudharabah (Analisi Prespektif Maqasid asy-

syari’ah),” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2019), hlm. 138. 
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Jika dilihat dari pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, skripsi 

tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian dalam skripsi ini. Perbedaan 

tersebut terletak pada pokok permasalahan yang dibahas. Skripsi tersebut 

membahas permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan skripsi sebelumnya, 

yakni membahas mengenai ganti rugi akibat wanprestasi, hanya saja skripsi 

tersebut mengkajinya dengan menganalis salah satu putusan Pengadilan Agama 

Klaten, sedangkan penelitian ini mengkaji dan menganalisis salah satu putusan 

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memuat penetapan ganti tugi akibat 

perbuatan melawan hukum. 

Penelitian yang selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Rohmah 

Fauziyah dengan judul Analisis Hukum Islam tentang Ganti Rugi atas 

Kesalahan dan Kelalaian Mudarib dalam Akad Pembiayaan Mudarabah (Studi 

pada Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/2000). Dalam skripsi tersebut dijelaskan 

bahwa dalam hukum Islam ganti rugi akibat kesalahan dan kelalaian dalam akad 

pembiayaan muḍarabah diperbolehkan apabila kerugian benar-benar 

diakibatkan oleh sikap buruk muḍarib, dan sejatinya dalam Fatwa DSN MUI 

No. 07/DSN/MUI/2000 tidak ada ganti rugi dalam akad muḍarabah karena 

pada dasarnya akad tersebut dijalankan dengan sifat amanah kecuali akibat 

kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran atas kesepakatan yang 

telah dibuat.25 

 
25 Rahmah Fauziyah, “Analisis Hukum Islam tentang Ganti Rugi atas Kesalahan dan 

Kelalaian Mudarib Akad Pembiayaan Mudarabah (Studi pada Fatwa DSN No. 

07/DSN/MUI/2000),” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017), hlm. 103-

104. 



12 
 

 

Melihat keterangan di atas, terdapat perbedaan mendasar antara skripsi 

tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. 

Skripsi di atas memfokuskan kajian pada analisis terhadap Fatwa Dewan 

Syari’ah Nasional No. 07/DSN/MUI/2000, sedangkan penelitian ini 

memfokuskan kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 

84/Pdt.G/2019/PA.Yk berkaitan dengan penetapan ganti rugi akibat perbuatan 

melawan hukum dalam sengketa ekonomi syari’ah. 

Di samping itu juga terdapat artikel yang memiliki kesamaan pokok 

pembahasan dengan penelitian ini. Artikel tersebut ditulis oleh Muhajirin 

dengan judul Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan antara Hukum Positif 

dan Hukum Islam melalui Pendekatan Maqasid asy-syari’ah dalam jurnal Al 

Mashlahah. Dalam artikel terseburt disebutkan bahwa konsep ganti rugi dalam 

hukum positif Indonesia adalah sebagai konsekuensi akibat terjadinya 

pelanggaran norma, wanprestasi, serta perbuatan melawan hukum. Sedangkan, 

dalam hukum Islam ganti rugi merupakan manifestasi maqasid asy-syari’ah 

yaitu menjaga hak, menjaga harta benda, serta menjaga keselamatan, mencegah 

kerusakan, dan kerugian.26 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, terdapat perbedaan pembahasan 

antara artikel yang ditulis oleh Muhajirin dengan judul sebagaimana yang telah 

diungkapkan di atas dengan penelitian ini. Artikel tersebut mengkomparasikan 

 
26 Muhajirin, “Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum 

Islam melalui Pendekatan Maqasid asy-syari’ah,” Al-Mashlahah, Vol. 08, No. 2, (Oktober 2018), 

hlm. 105. 
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antara konsep ganti rugi dalam hukum positif dengan hukum Islam dengan 

menggunakan pendekatan maqasid asy-syari’ah. Ganti rugi yang dibahas 

dalam artikel tersebut juga tidak mengkhususkan pada salah satu bentuk ganti 

rugi, namun membahasnya secara umum, sedangkan penelitian ini 

memfokuskan pembahasan pada ganti rugi yang diakibatkan oleh perbuatan 

melawan hukum. 

Artikel yang selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Hengki Firmanda 

dengan judul Hakikat Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah 

dan Hukum Perdata Indonesia yang dimuat dalam jurnal Hukum Respublica. 

Artikel tersebut menyebutkan bahwa terdapat perbedaan fundamental mengenai 

konsep ganti rugi yang dianut dalam Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum 

Perdata Indonesia. KUHPerdata menekankan pada penggantian kerugian baik 

materiil maupun immateriil  yang selalu dihitung dengan sejumlah uang. 

Sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syari’ah tidak disebutkan dengan apa mesti 

apa diganti, bisa menggunakan uang ataupun jasa atau bahkan dianjurkan untuk 

memaafkan orang yang telah menyebabkan kerugian tersebut.27 

Jika dibandingkan dengan artikel di atas, penelitian ini memfokuskan pada 

pembahasan mengenai penetapan ganti rugi yang diakibatkan oleh perbuatan 

melawan hukum dengan menggunakan teori maqasid asy-syari’ah. Berbeda 

 
27 Hengki Firmanda, “Hakikat Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan 

Hukum Perdata Indonesia,” Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2, (2017), hlm. 250. 
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dengan artikel di atas yang mengkomparasikan antara konsep ganti rugi dalam 

hukum ekonomi syari’ah dengan hukum perdata Indonesia. 

Berdasarkan penulusuran atas penelitian terkait tersebut, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa penelitian yang ada saat ini masih berkutat pada hakikat 

ganti rugi dalam hukum Islam dengan mencoba membandingkannya dengan 

hukum positif di Indonesia. selain itu juga, penelitian yang ada juga masih 

membahas terkait ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi, sehingga dalam 

hal ini masih belum ada penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk terkait dengan penetapan ganti rugi 

yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. 

E. Kerangka Teoritik 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori legal reasoning untuk 

menganalisis proses penyelesaian perkara oleh hakim dalam perkara ini  yang 

termuat di dalam pertimbangan putusannya. Legal reasoning memiliki 

pengertian penelusuran terhadap reason atau argumen hukum yang digunakan 

oleh hakim dalam memutuskan perkara. Dalam prakteknya legal reasoning 

dapat didasarkan pada aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan teologis yang 

argumen-argumen tersebut memuat tujuan-tujuan hukum yang meliputi 

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.28 Selain itu, argumentasi hukum yang 

merupakan dasar dan cara penemuan hukum oleh hakim dapat terdiri dari 

argumentasi yuridis yang di dalamnya meliputi peraturan perundang-undangan, 

 
28 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di 

Pengadilan,” Jurnal Islāmadīna, vol. XVIII, No. 2, (Juni 2017), hlm. 41. 
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hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam, argumentasi yurisprudensi, 

argumentasi hukum kebiasaan atau adat, ushul fikih, fikih, dan kaidah ushul 

lainnya, argumentasi moral, argumentasi sosiologis, serta argumentasi 

penafsiran atau interpretasi hukum. Pengertian lain mengungkapkan bahwa 

legal reasoning adalah proses pencarian dasar hukum yang dikandung dalam 

suatu peristiwa hukum kemudian memasukkannya pada peraturan hukum yang 

ada.29 

Legal reasoning erat kaitannya dengan proses penemuan hukum oleh 

hakim. Prof. Sudikno Mertokusumo mengartikan penemuan hukum dengan 

pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lainnya yang memiliki 

kewenangan untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum 

konkrit.30 Penemuan hukum ini berangkat dari fakta di lapangan yang 

menunjukkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak 

lengkap dalam mengatur suatu persoalan atau bahkan mengaturnya dengan 

tidak jelas. Hal tersebut memaksa seorang hakim untuk melakukan pencarian 

dan menemukan hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Landasan hukum 

pelegalan penemuan hukum ini tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

 
29 Ibid.,hlm. 51-52. 

30 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1993), hlm. 4. 
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hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan 

mengadilinya.”31 

Dalam proses menemukan hukum majelis hakim dapat mencarinya dalam 

peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, hukum adat sebagai 

hukum yang tidak tertulis, yurisprudensi sepanjang putusan tersebut relevan dan 

mampu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara serta karya-

karya ilmiah yang dihasilkan oleh para pakar hukum ataupun buku-buku ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Namun, 

apabila dalam proses penemuan hukum hakim tidak menemukan argumentasi 

ataupun dasar hukum pada sumber-sumber sebagaimana yang disebutkan di 

atas, maka hakim harus mencarinya dengan memakai metode interpretasi dan 

kontruksi.32 Interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum 

dengan menafsirkan teks peraturan perundang-undangan dengan tetap 

berpegang teguh pada bunyi teks undang-undang tersebut. Metode interpretasi 

ini terdiri dari berbagai macam, yakni penafsiran substantif, penafsiran 

gramatikal, penafsiran sistematis atau logis, penafsiran historis, penafsiran 

sosiologis atau teleologis, penafsiran komperatif, penafsiran restriktif, 

penafsiran ekstensif serta penafsiran futuristis. Sedangkan, konstruksi adalah 

metode penemukan hukum dengan melakukan penalaran logis dalam rangka 

mengembangkan maksud dari suatu teks peraturan perundang-undangan 

 
31 Pasal 10 ayat (1) 

32 Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di 

Peradilan Agama,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, No. 2 (Juli 2013), hlm. 191. 



17 
 

 

sehingga dalam prosesnya hakim tidak lagi terikat atau mengacu pada bunyi 

teks namun dengan catatan tetap tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sitem. 

Metode konstruksi sendiri dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, yakni 

argumen peranalogian, argumentum a’contrario, pengkonkretan hukum, serta 

fiksi hukum.33 

Dalam hukum Islam penemuan hukum dikenal dengan sebutan ijtihad. 

Ijtihad sendiri dapat diartikan dengan mengeluarkan seluruh kemampuan dalam 

rangka menghasilkan hukum syara’ dari ketentuan-ketentuan syara’ secara 

terperinci. Dalam hal ini, ijtihad mencakup dua hal, yakni menyelesaikan 

persoalan yang tidak ada ketentuannya sama sekali dan menyelesaikan 

permasalahan yang ketentuannya tidak pasti. Adapaun metode ijtihad terdiri 

dari qiyas (analogi), istihsan (menganggap baik), istishab (menganggap 

berkaitan), ‘urf (adat atau kebiasaan), dan maṣlaḥah mursalah (kepentingan 

umum).34 

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori maqasid asy-syari’ah, 

maqasid asy-syari’ah dalam penelitian ini digunakan sebagai pendekatan 

normatif dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

Maqasid asy-syari’ah sendiri adalah beberapa tujuan baik yang ingin dicapai 

oleh syari’at Islam dengan diperbolehkannya ataupun dilarangnya suatu hal35. 

 
33 Ibid.,hlm. 192. 

34 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana,2008), hlm. 227. 

35 Jaser ‘Audah, Al-Maqasid untuk Pemula, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmu’im (Yogyakarta: 

SUKA Press, 2013), hlm. 4-5. 
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Maqasid asy-syari’ah juga bisa dimaknai sebagai nilai dan makna yang hendak 

dicapai atau diwujudkan di balik ditetapkannya syari’at dan hukum yang 

didapat melalui pemahaman terhadap teks-teks syari’ah.36 Maqasid asy-

syari’ah diklasifikasikan dalam tiga jenjang, yakni al-ḍarūriyyāt (keniscayaan), 

al-ḥājiyyāt (kebutuhan), dan al-taḥsīniyyāt (kemewahan). Kemudian para 

ulama membagi al-ḍarūriyyāt menjadi lima, yakni ḥifẓ al-dīn (pelestarian 

agama), ḥifẓ al-nafs (pelestarian nyawa), ḥifẓ al-māl (pelestarian harta), ḥifẓ al-

‘aql (pelestarian akal), dan ḥifẓ al-nasl (pelestarian kehormatan), sebagian 

ulama menambahkan ḥifẓ al-‘ird (pelestarian kehormatan).37 

Teori yuridis dan normatif sebagaimana yang disebutkan di atas penulis 

gunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis dasar hukum dan 

pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan 

hukum untuk mengetahui kesesuaian dasar hukum dan pertimbangan yang 

digunakan dengan hukum Islam. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh seorang 

peneliti untuk mengumpulkan data, informasi atau peristiwa empiris.38 Dalam 

sebuah penelitian metode berfungsi sebagai pedoman dalam hal tata cara 

 
36 Moh. Anas Kholish dan Nor Salam, Epistemologi Hukum Islam Transformatif (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 145. 

37 Ibid.,hlm. 150-151. 

38Didik Suharjito, Pengantar Metodologi Penelitian (Bogor: IPB Press, 2014), hlm. 53. 
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mempelajari, menganalisa, dan memahami penelitian yang sedang dilakukan.39 

Metode yang dipakai penyusun dalam menyusun skripsi ini di antaranya 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). 

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

memanfaatkan data atau bahan-bahan yang berasal dari perpustakaan baik 

berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, dan sumber kepustakaan 

lainnya.40 Dalam hal ini, penulis menggunakan putusan nomor 

84/Pdt.g/2019/PA.Yk sebagai data primer dan didukung dengan sumber 

kepustakaan lainnya dan hasil wawancara dengan hakim di pengadilan agama. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif 

merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan ataupun 

merumuskan masalah berdasarkan dengan keadaan atau fakta yang ada.41Dalam 

hal ini penulis merumuskan masalah yang terdapat dalam putusan No. 

84/Pdt.G/2019/PA.Yk kemudian menganalisanya dengan menggunakan teori 

legal reasoning dan maqasid asy-syari’ah dengan didukung oleh data yang 

telah dikumpulkan oleh penulis. 

 
39 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hlm. 26. 

40 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” Iqra’, No. 1, Vol. 9, (Mei 2014), hln. 68. 

41 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif. Yuridis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan normatif menggunakan pendekatan norma-norma yang hidup 

dan berlaku di masyarakat.42 Peraturan perundang-undangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah serta menggunakan teori legal reasoning 

dan maqasid asy-syari’ah sebagai pendekatan normatif. Pendekatan normatif 

dalam hal ini mengacu pada ketentuan syari’at Islam sebagai bagian dari norma 

agama yang hidup dalam masyarakat. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa putusan No. 

84/Pdt.G/2019/PA.Yk yang didukung dengan data wawancara dan peraturan 

perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, buku, jurnal, kitab-kitab klasik serta 

kontemporer, makalah, penelitain ilmiah, dan lainnya.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi  

Dalam penelitian  yang menggunakan pendekatan normatif, studi 

kepustakaan atau dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, 

 

42 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105. 
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yang nantinya memiliki tujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum baik 

yang bersifat primer maupun sekunder.43Studi kepustakaan dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang terdapat di perpustakaan ataupun di pengadilan baik 

berupa salinan putusan yang dalam hal ini salinan putusan No. 

84/Pdt.G/2019/PA.Yk, buku, dokumen, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan sistematis yang dilakukan oleh 

pewancara dengan beberapa responden atau narasumber untuk mendapatkan 

informasi tertentu.44 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para 

hakim di Pengadilan Agama untuk memperkuat data yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

6. Analisis Data 

Penelitian ini memakai analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif 

dilakukan dengan mempelajari seluruh data yang ada, kemudian mereduksinya, 

kategorisasi, dan yang terakhir melakukan penafsiran data, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa metode analisis ini merupakan upaya yang 

dilakukan untuk menemukan makna dari data penelitian melalui pengumpulan 

data sesuai klasifikasi tertentu.45 

 
43 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” Iqra’, No. 1, Vol. 9, (Mei 2014), hln. 68. 

44 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 142. 

45 Sandu Sitoyo dan M. Ali Sidik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), hlm. 121-122. 
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Model analisis data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

model deduktif. Model analisis deduktif dalam prakteknya menuntun peneliti 

untuk terlebih dahulu menggunakan teori sebagai pijakan awal untuk 

membangun hipotesa.46 Dalam hal ini, penulis menggunakan teori legal 

reasoning dan maqasid asy-syari’ah sebagai pijakan awal dalam melakukan 

analisis yang nantinya didapatkan hasil analisis berupa terpenuhi atau tidaknya 

maqasid asy-syari’ah dalam dasar hukum dan pertimbangan hakim yang 

digunakan oleh majelis hakim untuk memutus perkara tuntutan ganti rugi akibat 

perbuatan nmelawan hukum tersebut. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah susunan yang memiliki tujuan untuk 

memberi kemudahan  sekaligus memberi pengarahan kepada penyusun agar 

tidak melenceng dari persoalan yang akan diteliti. Untuk menggambarkan 

mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan 

sistematika pembahasan yang terdiri atas : 

Bab Pertama,  membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Pembahasan dalam bab pertama dengan muatan pembahasan sebagaimana 

disebutkan di atas bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dengan tujuan tersebut diharapkan 

 
46 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 26 
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pembaca dapat lebih mudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini mulai dari latar belakang masalah hingga metodologi penelitian 

yang digunakan 

Bab kedua, membahas mengenai penjabaran atas kerangka teoritik yang 

telah disebutkan pada bab pertama. Dalam hal ini, teori yang digunakan adalah 

maqasid asy-syari’ah atau tujuan penetapan hukum. Selain itu, pada bab ini 

juga dibahas mengenai tinjauan umum terhadap perbuatan melawan hukum dan 

konsep ganti rugi baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. 

Pemilihan muatan pembahasan yang terdapat pada bab kedua bertujuan 

untuk memberikan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan teori yang 

digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini. Selain 

itu, dengan pencantuman pembahasan terkait tinjauan umum mengenai 

perbuatan melawan hukum dan konsep ganti rugi diharapkan dapat membantu 

pembaca untuk mendapatkan informasi terkait dasar pokok permasalahan yang 

dibahas dalam penelitain ini. 

Bab Ketiga, membahas mengenai deskripsi putusan No. 

84/Pdt.G/2019/PA.Yk yang meliputi aspek materiil, formiil, dan aspek 

pertimbangan hukum. 

Pencantuman pembahasan mengenai deskripsi putusan No. 

84/Pdt.G/2019/PA.Yk pada bab ketiga bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada pembaca berkaitan dengan putusan yang menjadi objek penelitian, 

sehingga informasi yang didapatkan oleh pembaca menjadi sempurna setelah 
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sebelumnya mendapatkan informasi terkait gambaran awal pokok 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

Bab Keempat, membahas mengenai analisa pemenuhan maqasid asy-

syari’ah dalam putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. 

Penempatan pembahasan terkait analisa pemenuhan maqasid asy-syari’ah 

dalam putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk pada bab keempat dirasa paling tepat 

oleh penulis setelah gambaran permasalahan, penjabaran teori, dan deskripsi 

objek penelitian dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, sehingga informasi yang 

didapatkan pembaca menjadi runtut dan memudahkan pembaca dalam 

memahami hasil yang diperoleh dalam penelitian ini. Analisis pemenuhan 

maqasid asy-syari’ah dalam putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk menjadi 

puncak pembahasan dalam penelitian ini, sehingga tidak mungkin ditempatkan 

pada awal bab tanpa memberikan gambaran awal mengenai pokok 

permasalahan. 

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan-kesimpulan atas permasalahan yang 

telah dianalisis pada pembahasan sebelumnya serta saran-saran yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan. Kesimpulan beserta saran atas permasalahan yang 

telah dianalisis menjadi pelengkap informasi bagi pembaca sehingga 

penempatan pembahasannya ditempatkan pada bab kelima skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagaimana yang 

telah dicantumkan di atas, penulis dapat menyimpulkan  bahwa : 

1. Dalam menetapkan ganti rugi yang disebabkan adanya perbuatan melawan 

hukum dalam perkara No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk majelis hakim mengacu 

kepada ketentuan hukum yang termuat di dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan di Indonesia seperti Pasal 1375 KUHPerdata, Pasal 

1372 KUHPerdata. Selain itu, majelis hakim juga menggunakan sumber 

hukum formiil lainnya yakni yurisprudensi No. 650/PK/Pdt./1994 dan 

doktrin hukum. Sedangkan dalam pertimbangannya majelis hakim mengacu 

pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan kondisi serta 

keadaan para pihak dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan 

hukum.  

2. Bahwa dalam proses penetapan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum 

dalam sengketa ekonomi syari’ah majelis hakim banyak menggunakan 

dasar hukum yang berasal dari ketentuan hukum positif yang hal ini 

menunjukkan dominasi dan pengaruh hukum positif dalam penetapan ganti 

rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syari’ah, 

namun di sisi lain dalam pertimbangannya majelis hakim juga 
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menggunakan falsafah hukum Islam dalam menetapkan ganti walaupun hal 

tersebut tidak termuat secara tertulis dalam putusan majelis hakim. 

3. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam 

menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam perkara 

nomor  No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk telah sejalan dengan prinsip penemuan 

hukum dan Legal Reasoning yang berlaku. Selain itu dasar hukum dan 

pertimbangan tersebut juga sejalan dengan prinsip hukum Islam, terutama 

maqasid asy-syariah yakni ḥifẓ al-māl (perlindungan terhadap harta), ḥifẓ 

al’irḍ (perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik, serta keadilan.  

B. Saran 

1. Bagi pemerintah terutama pemegang kekuasaan legislatif dan Dewan 

Syariah Nasional diharapkan untuk melengkapi ketentuan hukum serta 

membuat pedoman berkaitan dengan penetapan ganti rugi akibat perbuatan 

melawan hukum. Karena hingga saat ini peraturan mengenai penetapan 

ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sangatlah terbatas, terutama 

berkaitan dengan penetapan ganti rugi akibat kerugian immateriil. 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah sebagai rujukan utama dalam 

penyelesain sengketa ekonomi syariah hingga detik ini belum memuat 

ketentuan dan pedoman untuk menetapkan ganti rugi akibat perbuatan 

melawan hukum dalam sengketa ekonomi syari’ah. 

2. Untuk para penegak hukum terutama hakim di lingkungan pengadilan 

agama diharapkan agar senantiasa berpegang teguh pada Pancasila, UUD 

1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta 
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norma-norma yang hidup di masyarakat, terutama norma agama yang di 

dalamnya memuat nilai-nilai filosofis dibalik diterapkannya syariat agama 

dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Selain itu 

juga para hakim diharapkan untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai 

keadilan serta mampu mempertanggungjawabkan putusan yang telah 

dibuatnya  di hadapan Tuhan yang Maha Esa. 
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