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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERADILAN AGAMA 

 

A. Sejarah Peradilan Dalam Islam 

Keberadaan lembaga peradilan sudah dikenal sejak zaman sebelum 

Islam datang, kehadiran Islam tentunya memberikan warna tersendiri 

terhadap keberadaan peradilan itu sendiri, ini disebabkan karena Islam 

mempunyai pedoman tersendiri dalam menyelenggarakan peradilannya, akan 

tetapi bukannya Islam tidak menghiraukan situasi dan kondisi yang dialami 

masyarakat yang dihadapi saat itu, sehingga peradilan yang diselenggarakan 

oleh pemerintahan Islam juga tidak dianggap kaku. Ini terlihat dari 

perkembangan peradilan Islam yang dilalui dari masa ke masa, dimulai dari 

masa Rasulullah SAW sampai peradilan di masa Daulat Usmaniyah. 

1. Peradilan dimasa Rasulullah SAW 

Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih 

dipegang oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi 

sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. 

Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, 

Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan 

kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Di antara sahabat 

tersebut adalah Muadz Bin Jabal ra, yang ditunjuk menjalankan kekuasaan 

pemerintahan dan peradilan di Yaman, dan Atab Bin Asid yang menjadi 
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hakim di Mekah.
23

 Dengan demikian dapatlah kita menetapkan bahwa 

hakim pertama di dalam Islam ialah Rasulullah SAW sendiri.  

Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang 

diturunkan oleh Allah kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir di 

hadapan Nabi, maka beliaupun mendengar keterangan para pihak yang 

sedang berperkara. Sesudah Islam mulai tersebar, Rasulullah mengizinkan 

para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, sunah 

Rasul, ijtihad atau qiyas. Nabi membenarkan para hakim mempergunakan 

qiyas untuk memutuskan perkara-perkara sengketa, adalah karena hukum-

hukum al-Qur‟an yang telah turun, hanya mengenai beberapa kejadian 

saja, demikian pula sabda-sabda Nabi dan petunjuk-petunjuknya hanya 

mengandung hal-hal yang umummiyah bukan juz‟iyah yang terus menerus 

terjadinya di setiap masa dan tempat. 

2. Peradilan di Masa Khulafa‟ Rasyidin 

Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat sebagai generasi Islam 

pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Berita meninggalnya Nabi 

SAW merupakan peristiwa yang mengejutkan sahabat. Sebelum jenazah 

Nabi SAW dikubur, sahabat telah berusaha memilih penggantinya sebagai 

pemimpin agama dan pemimpin negara. Abu Bakar ash-Shiddiq adalah 

sahabat pertama yang terpilih menjadi pengganti Nabi SAW. Abu Bakar 

diganti oleh Umar bin Khattab yang kemudian diganti oleh Usman bin 
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 Asadulloh Al Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 

h. 4. 
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Affan dan selanjutnya diganti oleh Ali bin Abi Thalib.
24

 

Empat pemimpin umat di atas dikenal sebagai Khulafa al-

Rasyidin.
25

 

Pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq, keadaan umat 

Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah SAW sehingga tidak tampak 

adanya perkembangan-perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya 

di dalam masalah peradilan. Keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu 

Bakar as-Shiddiq relatif sama dengan peradilan yang terdapat pada masa 

Nabi dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Hal ini 

disebabkan karena kesibukannya memerangi sebahagian kaum muslimin 

yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW  dan kaum pembangkang yang 

tidak menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan pemerintahan 

lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu.
26

 

Salah satu riwayat menyebutkan bahwa pada masa Abu Bakar ini, 

urusan Qodo‟ diserahkan kepada Umar Bin Khatab selama dua tahun 

lamanya, tetapi tidak seorang pun yang datang untuk menyelesaikan suatu 

perkara, karena para sahabat yang berperkara mengatahui bahwa Umar 

adalah seorang yang sangat tegas. Dan juga karena faktor pribadi-pribadi 

kaum muslimin pada masa itu yang dikenal sangat saleh dan toleran 
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 Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), Cet. ke-1, h. 37. 
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 Masa Khulafa al-Rasyidin adalah dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW 
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terhadap sesama muslim, sehingga faktor inilah yang sangat membantu 

tidak terwujudnya selisih sengketa di antara mereka.
27

 

Setelah khalifah Abu Bakar meninggal dunia, maka tampuk 

pemerintahan beralih ke tangan Umar bin Khattab. Pada masa 

pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas 

dan umat Islam semakin bertambah banyak. Maka bertambah banyak pula 

beban yang dihadapinya. Oleh karena kemajuan yang sangat pesat itu, 

maka pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dirasakan amat 

mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khattab. 

Dalam hal ini, Prof. TM. Hasbi ash-Shiddieqy mengemukakan 

bahwa: Di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, daerah Islam telah 

luas, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang politik, 

sosial, dan ekonomi, telah berbagai corak ragamnya dan pergaulan orang-

orang Arab dengan orang-orang lain pun sudah sangat erat, dan terjadilah 

pertemuan kebudayaan. Karena itu, khalifah Umar tidak dapat 

menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diajukan kepadanya.
28 

Maka Umar mengangkat beberapa orang hakim untuk 

menyelesaikan perkara, dan mereka pun digelari hakim (qadhi). Khalifah 

Umar mengangkat Abu Darda untuk menjadi hakim di Madinah, syuraih 

di Bashrah, Abu Musa al-Asy‟ary di Kufah, Utsman ibn Qais ibn Abil 
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t.th), h. 16-17. 

 



 

 

 

 

20 

„Ash di Mesir, sedang untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri.
29 

Di masa pemerintahan Umar, urusan peradilan merupakan bagian 

dari kekuasaan Umar. Maka diantara wewenang penguasa adalah 

menentukan qadhi terhadap sebagian urusan peradilan yang harus 

ditanganinya, membatasi wewenang tersebut. Karena itu Umar sebagai 

penguasa, beliau mengangkat pejabat-pejabat qadhi dengan membatasi 

wewenang mereka, khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda 

(urusan perdata), tetapi perkara-perkara jinayah (pidana) yang menyangkut 

hukum qishash/had-had, maka ditangani khalifah dan penguasa-penguasa 

daerah. 

Pada waktu Umar meninggal dunia, maka terpilihlah Utsman bin 

Affan untuk  menjadi  khalifah  yang  ketiga  dari  khufa  al-Rasyidin.  

Pada  masa pemerintahannya, di dalam menghadapi suatu perkara, maka 

beliau mengikuti jejak yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya. Pada 

masa Utsman inilah, maka peradilan dilaksanakan dalam suatu gedung 

tertentu yang di masa Abu Bakar dan Umar masjidlah yang dijadikan sebagai 

tempat pengadilan.30 

Khalifah Utsman mengikuti langkah yang ditempuh oleh khalifah 

Umar dalam hal-hal pemilihan qadhi, dan begitu pula beliau selalu 

menyandarkan keputusannya pada al-Qur‟an dan sunnah. Bila tidak 
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ditemukan dalam al-Qur‟an dan sunnah, maka beliau mengadakan 

musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam menetapkan suatu hukum. 

Demikian pula pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi 

Thalib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah 

sebelumnya dan beliau selalu memberikan pesan terhadap qadhi-qadhi 

yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan 

dan kasih sayang terhadap masyarakat. 

Ali menetapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. 

Ketika keluar di Basrah, dia mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai 

gantinya di Madinah, dan mengangkat Abul Aswad ad-Du‟ali dalam 

masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus dalam peradilan. Selain itu, 

ad-Du‟ali juga diperintahkan menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu 

nahwu.
31

 

3. Peradilan di Masa Bani Umayah 

Dinasti Umayyah berkuasa selama kurang lebih 91 tahun dari tahun 

661H–750H. Pada dinasti Umayyah, al-qadha dikenal dengan al-Nizham 

al-Qadhaaiy (organisasi kehakiman), dimana kekuasaan peradilan telah 

dipisahkan dari kekuasaan politik. Ada dua ciri khas bentuk peradilan pada 

masa Umayyah, yaitu: 

a. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri, dalam 

hal-hal yang tidak ada nash atau ijma’. Ketika itu mazhab belum lahir 
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dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim. Pada 

waktu itu hakim hanya berpedoman kepada Al-Qur‟an dan Sunnah. 

b. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. 

Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh 

keinginan-keinginan penguasa sendiri. Dalam hal itu, khalifah selalu 

mengawasi gerak gerik hakim dan memecat hakim yang menyeleweng 

dari garis yang ditentukan.
32

 

Pada masa Umayyah, khalifah mengangkat qadhi-qadhi untuk 

bertugas di ibukota pemerintahan. Sedangkan qadhi-qadhi yang bertugas 

di daerah pengangkatannya diserahkan kepada penguasa-penguasa daerah. 

Namun, kedudukan hakim ibukota dan hakim daerah sederajat. Pada masa 

ini belum ada tingkatan-tingkatan lembaga peradilan atau belum ada 

qadhil qudhat. Maka masing-masing hakim berdiri sendiri, namun secara 

hierarki mereka berada di bawah kekuasaan khalifah dan wakil-

wakilnya.
33

 

Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Daulah 

Umayah ini dapat di kategorikan menjadi tiga badan, yaitu: 

Pertama, al-Qadha’ merupakan tugas qadhi dalam menyelesaikan 

perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Di samping itu, badan 

ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat 

mental. 
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Kedua, merupakan tugas al-muhtasib (kepala hisbah). Dalam 

menyelesaikan perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan 

tindakan cepat. Menurut Al-Syaqathi dalam bukunya Fi Adaab al-Hisbah, 

menerangkan bahwa tugas al-Muhtasib selain mengarahkan polisi juga 

bertindak sebagai pengawas perdagangan pasar, memeriksa takaran dan 

timbangan serta ikut mengurusi kasus-kasus perjudian, seks amoral, dan 

busana yang tidak layak pakai di depan umum.
34

 

Ketiga, al-Nadhar fi al-Mazhalim. Merupakan mahkamah tinggi 

atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya (al-qadha dan al-

hisbah) lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara 

yang berbuat salah. Pengadilan ini langsung di bawah pimpinan Khalifah. 

Ketika itu Abdul Malik bin Marwan atau orang yang ditunjuk olehnya, 

yang pada awalnya diadakan di dalam masjid.
35

 

Lembaga peradilan pada masa Umayyah bersifat independen. Para 

penguasa tidak mencampuri urusan peradilan dan peradilan bebas 

memutuskan dengan seadil-adilnya. Khalifah hanya mengawasi keputusan 

yang mereka keluarkan, selain itu, ada ancaman pemecatan bagi siapa 

yang berani melakukan penyelewengan. 

4. Peradilan dimasa Bani Abbas dan Sesudahnya 

Di masa bani Abbas ini, peradaban telah semakin meluas, dan 

berbagai kasus telah terjadi akibat dari semakin berkembangnya ilmu 
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 Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) , h. 81. 

 
35

 Ibid., h. 82. 

 



 

 

 

 

24 

pengetahuan, perekonomian dan kemasyarakatan, maka membawa akibat 

pula saling berselisih dan berbeda pendapat antara ahli-ahli fiqih, dan 

timbullah mazhab-mazhab sehingga timbul pula taqlid, yang hal ini 

mempengaruhi juga terhadap keputusan-keputusan qodhi, di antara 

perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini adalah :
36

 

 
a. Lemahnya roh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum, lantaran telah 

berkembang mazhab empat. Karenanya, hakim diminta memutuskan 

perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa, atau oleh 

masyarakat setempat. Di Iraq hakim memutuskan perkara dengan 

mazhab Abu Hanifah, di Syam dan Mghribi hakim memutuskan 

perkara dengan mazhab Malik, dan di Mesir dengan mazhab Syafi‟i. 

Dan apabila dua yang berperkara yang bukan dari pengikut mazhab 

yang termasyhur di negeri itu, maka ditunjuklah seorang qodhi yang 

akan memutus perkara itu sesuai dengan mazhab yang diikuti kedua 

belah pihak yang berperkara. 

b. Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan 

pemerintah. Dalam masa ini ada sebagian khalifah Abbasiyah yang 

ikut campur dalam penanganan perkara oleh qodhi, sehingga hal ini 

menyebabkan menjauhnya fuqoha dari jabatan ini (hakim).  

 
c. Lahirnya istilah atau kedudukan Qodi’ al Qudot, lembaga tersebut 

berhak mengangkat dan melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas 

hakim, kekuasaan peradilan semakin meluas meliputi kekuasaan 
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kepolisian, kepegawaian, baitul maal, dan mata uang. Qodi al qudot ini 

berkedudukan di ibukota negara. Dialah yang mengangkat hakim-

hakim di daerah. Qodi al qudot yang pertama ialah Al Qodi‟ Abu 

Yusuf Ya‟qub Ibn Ibrahim, penyusun kitab Al Kharaj. Hal ini terjadi 

di masa Harun Al Rasyid, yang memang sangat memuliakan Abu 

Yusuf dan memperhatikan keadaan hakim-hakim. 

Pada masa ini barulah peradilan disusun menjadi instansi tersendiri, 

dengan ini maka hakim-hakim itu mempunyai daerah-daerah tertentu di 

bawah pengawasan Qodi al qudot yang mengatur lembaga peradilan ini. 

Kemudian di waktu daerah-daerah Islam satu demi satu melepaskan diri 

dari pemerintahan Baghdad, maka di tiap-tiap daerah itu diangkat pula 

Qodi al qudot.
37

 

Inilah selintas sejarah peradilan dan perkembangannya di masa-masa 

Islam, dan tidak diragukan lagi di masa-masa permulaannya bahwa putusan-

putusan hakim benar-benar agamis, karena sumber hukumnya diambilkan 

dari agama sehingga memiliki kekuatan dan wibawa, tidak ada yang ditakuti 

oleh hakim-hakim kecuali kemurkaan Allah dan siksaNya. Mereka tidak takut 

pada penguasa pemerintahan yang berwenang melaksanakan putusan-putusan 

itu, maka oleh karena itu, penguasa-penguasa pemerintahan pada suatu ketika 

dapat juga dihadapkan ke muka pengadilan apabila mereka digugat atau 

didakwa oleh suatu pihak. 
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B. Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia 

1. Peradilan Agama pada Masa Kesultanan 

Sebenarnya sebelum Islam datang ke Indonesia, di negeri ini telah 

dijumpai dua macam peradilan, yakni Peradilan Pradata dan Peradilan 

Padu.
38

 Peradilan Pradata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi 

urusan raja sedangkan Peradilan Padu mengurus masalah yang tidak menjadi 

wewenang raja. Pengadilan pradata apabila diperhatikan dari segi materi 

hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam papakem atau kitab 

hukum sehingga menjadi hukum tertulis, sementara Pengadilan Padu 

berdasarkan pada hukum Indonesia asli yang tidak tertulis.  

Menurut R. Tresna, dengan masuknya agama Islam di Indonesia, 

maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam tidak 

hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum perdata, 

tetapi juga memasukan pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan 

keberadaannya, tetapi hukum Islam telah merembes di kalangan para 

penganutnya terutama hukum keluarga. Hal itu mempengaruhi terhadap 

proses pembentukan dan pengembangan Peradilan Agama di Indonesia.
39

 

Pada dasarnya batasan wewenang Pengadilan Agama pada setiap 

kesultanan yang ada di nusantara adalah meliputi bidang hukum keluarga, 

yaitu perkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses 
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pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan 

memiliki keunikan masing-masing. Dan fungsi sultan pada saat itu adalah 

sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan hukum. 

2. Peradilan Agama pada Masa Kolonial Belanda 

Sejak tahun 1800 M, para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda 

mengakui bahwa dikalangan masyarakat Indonesia Islam merupakan agama 

yang sangat dijunjung tinggi oleh pemeluknya. Penyelesaian masalah 

kemasyarakatan senantiasa merujuk kepada ajaran agama Islam, baik itu soal 

ibadah, politik, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya. Atas fenomena ini, 

maka para pakar hukum Belanda berkeyakinan bahwa ditengah-tengah 

komunitas itu berlaku hukum Islam, termasuk dalam mengurus peradilan pun 

diberlakukan undang-undang agama Islam. 

Pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi 

pengadilan agama, tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan raja 

Belanda yang dimuat dalam staatblad 1882 no.152. yang memuat Kekuasaan 

dan kewenangan Peradilan Agama meliputi: (1) Perselisihan antara suami 

istri yang beragama Islam, (2) Perkara-perkara tentang: nikah, talak, rujuk, 

dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, (3) 

Menyelenggarakan perceraian, (4) Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya 

talak yang digantungkan (ta’liq al-thalaq) telah ada, (5) Perkara mahar atau 

maskawin, (6) Perkara nafkah wajib suami kepada istri.
40
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3. Peradilan Agama pada Masa Kolonial Jepang 

Tahun 1942 adalah tahun Indonesia diduduki oleh Jepang. 

Kebijaksanaan pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-

undangan dan pengadilan ialah bahwa semua peraturan perundang-undangan 

yang berasal dari pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan. Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak 

mengalami perubahan agama.
41

 

Pada akhir masa pendudukan Jepang kedudukan pengadilan agama 

pernah terancam yaitu tatkala pada akhir Januari 1945 pemerintah Jepang 

mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung (Sanyo-Aanyo 

Kaigi Jimushitsu) dalam rangka akan memberikan kemerdekaan pada bangsa 

Indonesia yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu dan 

cara mengurus kas masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan agama 

dalam negara Indonesia merdeka kelak.  

Akan tetapi dengan menyerahnya Jepang dan Indonesia 

memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945, maka 

pertimbangan dewan pertimbangan agung buatan Jepang itu mati sebelum 

lahir dan peradilan agama tetap eksis disamping peradilan-peradilan yang 

lain. 

4. Peradilan Agama Pasca Kemerdekaan Sampai Sekarang 

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Pengadilan Agama masih 

berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan pemerintah kolonial 
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Belanda berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi: 

“segala badan selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Peranan 

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri 

dihapuskan. Peradilan Agama menjadi bagian dari Peradilan Umum. Untuk 

menangani perkara yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Peradilan 

Agama ditangani oleh peradilan umum secara istimewa dengan seorang hakim 

yang beragama Islam sebagai ketua dan didampingi dua orang hakim ahli 

agama Islam. 

Pada masa berikutnya, berdasarkan ketentuan pasal 98 UUD 

sementara dan pasal 1 ayat (4) UU Darurat no. 1 tahun 1951, pemerintah 

mengeluarkan PP No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama 

atau Mahkamah Syar‟iyah di luar Jawa-Madura. 

Adapun kekuasaan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyah itu, 

menurut ketetapan pasal 4 PP tersebut, adalah sebagai berikut:  

a. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyah memeriksa atau 

memutuskan perselisihan antara suami dan istri yang beragama Islam dan 

semua perkara yang menurut hukum yang diputus menurut hukum agama 

Islam yang berkenaan dengan nikah, thalaq, ruju‟, fasakh, nafaqah, 

maskawin, tempat kediaman, muth‟ah dan sebagainya. 

b. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyah tidak berhak memeriksa 

perkara-perkara tersebut dalam ayat (1) jika untuk perkara itu berlaku lain 

daripada hukum agama Islam.
42
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Selanjutnya pada masa Orde Baru, Dengan berlakunya UU No. 14 

tahun 1970 Jo. UU No. 35 tahun 1999 memberi tempat kepada Peradilan 

Agama sebagai salah satu peradilan dalam tata peradilan di Indonesia yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam negara kesatuan republik 

Indonesia. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974, maka kekuasaan 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama bertambah. Oleh karena itu , 

maka tugas-tugas badan Peradilan Agama menjadi meningkat. Dengan 

sendirinya hal itu mendorong usaha meningkatkan jumlah dan tugas aparatur 

pengadilan, khususnya hakim, untuk menyelesaikan tugas-tuigas peradilan 

tersebut. 

Selanjutnya, dengan berlakunya UU No. 7 tahun 1989 posisi Peradilan 

Agama semakin kuat, dan dasar penyelenggaraannya mengacu kepada 

peraturan perundang-undangan yang unikatif. Selain itu, dengan perumusan 

KHI yang meliputi bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, maka 

salah satu masalah yang dihadapi oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Agama, yaitu keanekaragaman rujukan dan ketentuan hukum, dapat diatasi. 

Berkenaan dengan hal itu, maka dalam uraian berikutnya dikemukakan 

tentang UU no.7 tahun 1989 serta instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang 

penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam.
43

 

Kedudukan dan wewenang Peradilan Agama pada masa Reformasi 

sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989, telah membawa perubahan besar dalam 

                                                 
43

 Basiq Djalil, Op.cit., h. 53. 



 

 

 

 

31 

penyelenggaraan Peradilan Lembaga Peradilan Agama baik aspek organisasi, 

administrasi, financial, teknis peradilan, dan penambahan keweangan absolute 

Peradilan Agama. Kewenangan absolute Peradilan Agama, sebagai tertuang 

pada Pasal 49 adalah : 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang:  

a. perkawinan; 

b. waris;  

c. wasiat;  

d. hibah;  

e. wakaf;  

f. zakat;  

g. infaq;  

h. shadaqah; dan  

i. ekonomi syari'ah.
44

 

 

C. Peradilan Agama Sebagai Institusi Penegakan Hukum 

Untuk menegakkan hukum Islam yang bersifat formal yuridis, 

pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan, seperti 

Undang-undang No. 5 Tahun 1946, PP. No, 45 Tahun 1957, Undang-undang 

No. 19 Tahun 1964, Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974, dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Dengan undang-

undang seperti ini diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum 

Islam, khususnya masalah keperdataan, dapat diselesaikan secara formal 
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yuridis. Dari beberapa undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa 

permasalahan hukum Islam yang menyangkut keperdataan haruslah 

diselesaikan melalui suatu lembaga yang disebut Peradilan Agama. Melalui 

lembaga inilah perkara-perkara itu diproses dan diselesaikan. 

Dalam perjalanannya, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia 

mengalami berbagai persoalan. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang 

sangat merugikan eksistensi Peradilan Agama ternyata berlanjut sampai era 

pasca kemerdekaan. Baru tahun 1989, yaitu dengan keluarnya Undang-

undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), eksistensi 

Peradilan Agama di Indonesia bisa memenuhi harapan umat Islam Indonesia, 

terutama berkaitan dengan status hukum dan kewenangannya. 

Pengesahan UUPA merupakan peristiwa penting bagi umat Islam 

Indonesia. Dengan disahkannya UUPA tersebut semakin mantaplah 

kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum 

berdasarkan hukum Islam mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, 

kewarisan, dan perwakafan yang sudah menjadi hukum positif di negara kita. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa beberapa bagian hukum Islam 

dalam bidang muamalah (keperdataan) berdasarkan peraturan perundang-

undangan secara formal yuridis telah menjadi bagian dari hukum positif kita. 

Untuk menegakkannya telah pula dimantapkan eksistensi Peradilan Agama, 

yang menjadi bagian dari sistem peradilan nasional, sebagai salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 


