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Defenisi

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang
berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang
nampak (hissyy) maupun tidak nampak (ma’nawy).
6 Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-‘Aqd
sebagai contract and agreement atau kontrak dan
perjanjian.

Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah
adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama
baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak
atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang
mengikat.



Adapun yang dimaksud dengan istilah hukum
kontrak syari’ah disini adalah keseluruhan dari
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan
hukum bidang mu’amalah khususnya perilaku
dalam menjalankan hubungan ekonomi antara
dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum secara
tertulis berdasarkan hukum Islam.



Unsur-Unsur Kontrak

Adanya kaidah hukum 

Adanya subyek Hukum 

Adanya prestasi 

Adanya kata sepakat 

Adanya akibat hukum



Asas-asas Perjanjian (Akad)

• Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang
berarti dasar, basis dan fondasi. Secara
terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang
menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

2. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah) --”Pada
asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai
terdapat dalil yang melarang”.---



3. Asas Keadilan (Al ‘Adalah)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa 
Allah berfirman yang artinya ”Sesungguhnya 
Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah 
Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan 
Neraca (keadilan) supaya manusia dapat 
melaksanakan keadilan”. Selain itu disebutkan 
pula dalam QS.Al A’raf (7): 29 yang artinya 
“Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”



4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan
Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan 
dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan 
membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, 
agama, adat dan ras.

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)
6. Asas Tertulis (Al Kitabah)— Dalam QS.alBaqarah (2); 282-

283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada 
manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, 
dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu 
yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. 
Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan 
tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai 
jaminannya”

7. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)
8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan
9. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (mabda’ 

arrada’iyyah)



PENYELESAIAN SENGKETA 
EKONOMI ISLAM DI PERADILAN 

AGAMA 

DASAR HUKUM

Pada tanggal 22 Desember 2016 Mahkamah
Agung (MA) menerbitkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah.



• diperluasnya kewenangan peradilan agama
dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
melalui perubahan UU No. 7 Tahun 1989
dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama dan 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.



Pemeriksaan Perkara Ekonomi 

Syariah
Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah adalah
terkait dengan tata cara pemeriksaan perkara.
Perma ini mengatur secara eksplisit bahwa
perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan
dua mekanisme, yakni melalui gugatan
sederhana (small claim court) dan gugatan
dengan acara biasa (lihat Pasal 2).



Prinsip penyelesaian sengketa

• Prinsipnya membedakan tata cara pemeriksaan
perkara dengan nilai objek materil yang nilainya
kecil dan besar dengan tujuan supaya perkara
ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan
cepat, sederhana dan biaya murah.



Pasal 3 (2) Perma No. 14 Tahun 2016
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
pemeriksaan perkara dengan acara/gugatan
sederhana adalah “pemeriksaan terhadap
perkara ekonomi syariah dengan nilainya paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).



• Selanjutnya, Pasal 3(3) menyatakan bahwa pemeriksaan
perkara/gugatan sederhana tersebut merujuk kepada
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam
Peraturan Mahkamah Agung ini. Berdasarkan Pasal di
atas, dapat dipahami bahwa perkara ekonomi syariah
dengan nilai maksimal dua ratus juta rupiah dapat
diselesaikan dengan tata cara sederhana. Pemeriksaan
dengan acara sederhana harus selesai paling lama dua
puluh lima hari sejak hari sidang pertama (Perma
Nomor 2 Tahun 2015). Adapun perkara ekonomi syariah
yang nilainya di atas dua ratus juta rupiah, diselesaikan
dengan acara biasa yang dilakukan dengan berpedoman
pada hukum acara yang berlaku (lihat Pasal 7 (1)).


