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DEMI KEADILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG IIITAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbatu yang fiemeriksa dan mengaditi

perkaG (Ekonomi Sya'ah) pada tinskat penama telah menjatuhkan

penelapan daiam perkara aniara :

ELFIALDI, Umur 45 lahun, Agama lslam, sebagai DiEktur PT AI',4ANAH

Melawan'

l. PT Bank Syari'ah l{andiri kantor cabang Pekanbaru beratamat di

Jalan Sudirman Nornor 450 Pekanbaru.

Dalam hal ini diwakilkan,kepada :

1. Bambang suli.liorio, selaku oepanemeni Head pada Legat

Group PT Bank Svaiah l,landirii

2. c€cap Jadmika, selaku Ofiice. pada tegar Grcup PT Bank

Sya ah Mandiri;

3. ario satria Ujaya, selaku Statr pada Legai crcup PT Bank

Syariah Mandiri;

4. Ananda Puta, selaku siafi pada legal Grcup PT Bank Syadah

Mandi.i;

5. kma Humeira, s€laku Ma*eting rManager pada lesal Group PT

Bank Sya ah I'randiriKantor Cabang Pekanbaru;

INSANILAHIA ( PT AMIA ) Alamat Jatan sukarno

Hatla Nomor l F dan G Tampan Pekanbaru.

Dalam hal inimemberikuasa kepada :

ZAINAL EFENOI, SH Advokat / Pengacara,

berkantor di Jalan Sudirman Nomor 100 A
BarLsanqkar, Kabupaten Ta1ah Oaldr. Provrrsr

SumateE Baiat, berdasarkan su@t kuasa langgal 12

' Janua yang lelah ddafta.kan d Kepanile'aal

.' Pengadilan Agama Pekanba.u Nomor 1s2015,

targgdl '2 JanJari 2015 setanuhva disebLt
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6. Mohamad Reza Jumantara, selaku Pj. Sub BEnch

pada Lesal Grcup PT Bank Sy€iah l4andiri Kantor

Pembantu Rengat

7. Ronald Yulianto, selaku Analyst Ofiicer Asset

Wholesale Financing Recovery Group PT Bank

Kantor Cabang Pekanbarui

8. Armi Chand.a Budiman, selaku Area Coordinalor Aeounl
l,lainl€nance pada Regional Represeniatif Financing Recovery I

Pekanbaru PT Bank Syariah Mandinl

Sebasaimana suat penunjukan dari Pimpinan Bank Mandiri Nomor

17l113-3/LGG langgal0s Marct 2015 selanjutnya di*butlergugat l;

2. Kantor Polayanan Kokayaan Nog.ra dan Lelang (KPKNL)

Pekanbaru.beralamal di Jalan Arilin Ahmad Nomor 148 B/C

Dalam hal inidiwakilkan *spada :

l.W.hyu Pumomo, sebagaiKepala KPKNL Pekanbaru

2. Syukri.h H, G, sebagai Kepala Bidang Kepaluhan lntemat Hukom

3. Rlsmaleni, sebagaiKepala SeksiUmum, bidang KlHli

4 H€ndri Gunawan Lubis, sebagai Kepala Seksi Hl KPKNL

5. lwan Dama Sotiamn, sebagaj Kepala Seksi Pelayanan Letang

KPKNL Pekanbarui I

6. Ahmad Elaa., sebagai Kepala Seksi Kl pada KPKNL Pekanbarul

7. Cdsnandar, sebaqai Pelaksana pada KPKNL Pekanbaru

8. M. rqbal Tsufiql, sebasai Peraksana KPKNL Pekanbaru;

9. Alieflbnu Nuzul, sebagai Pelaksana pada KPKNL Pekanbaru;

Sebbasaimana suEt Kuasa Khusus Nomor SKU-225/MK.62015

langgal 04 MaEl 2015 yang relah didafla*an di Kepan'teEan

Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 662015langgal 11 lMa.et 2015

selanjuinya disebd Tergugat ll; '
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Pensadilan Aqama teEebut;

Telah membaca dan mempelajari bertas perkara yang bersangkulan;

Telah mendengar kelerangan Penggugat dan Tergugat I sefta Tergugal

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengguqai dengan su6i gugaiannya

lenanssal 12 Januari 2015 yang telah ledafiar di Kepanileraan

Pensadilan A€ama Pekanbaru Nomor: 0078/Pdt G/2015/PA Pbr tanggal

i2 Janua 2015yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanah kosong yang ie eiak diJalan YosudaBo KM 17,5 Kelu.ahan

fi,luaE Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, dengan luas 18.785 (

delapan belas ribu lujuh ralus delapan puluh llima ) meier pefsegi,

serlifikat hak milik No 28 atas nama H.DARWN dengan balas - balas

- Utara be6alas dengan Tanah Rohanal

- Selatan beloaias dengan Tarah H Zarzamr

- Barat berbalas dengan Jalan;

Timur berbatas dengan Tanah Lilii

2. Tanah kosong yang teneuk di jalan segar KeluBhan Rejo Sari,

Kecamalan Tenyan Raya Pekar baru, densan luas 4.670 ( empat

ribu enam ratus tujr'h puluh ) meler persesi sedilikat hak milik No 27

atas nama RATNA NUF,trlNl dan H. DARWN bedatas sebagai

-:Utala berbatas dengan ta,rah Joro;

- Selatan berbatas densan lanahTri;

- Barat bebalasa dengan tanah Maftini;

- Timur berbatasdengan tanah Retno

3. Tanah kosons di Jalan Budi Rahayu Rt / Rw 04 / 06 Kelurahan Rejo

Sari, Kecamalan Tenyan Raya, Pekanbaru, densan luas 3.500 ( tisa

ibu lima ralus ) meter persegi ,serlifikat hak milik No 163, atas nama

H.DARWIN denqan batas sebaqai bedkul :



Utara berbatas dengan Jalan

Selatan berbatas dengan tanah lilulyono;

- Barat bebalas dengan Jalanl

- Timur berbatas dengan tanah H.Yulizar

- Sekarans hafta sengketa adalah jaminan yang

ADAPUN DUDUK PERMASALAHANNYA
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L Bahwa anlara Pengguqat dan Tergugai 1 teiah sepakat dan setuiu

melakukan peianjian keia sama (kedit) densan memberikan

pinjaman modalkepada Penssusai yahu l

A Kredil I/IJROBAHA pada bulan [,tei tahun 2004 sebesar Rp.

3 500.000.000 (iiga mityd lima Etus juta) rupiahi

A. Kredil ISTISHNA pada bulan lllei tahun 2004 sebesar Rp.

500.000.000 (lima ratus jula) rupiahi

C.Kredit MUSYARAKA pada bulai Feb.uari tahun 2005 sebesar Rp

1.300.000.000(salumilyarliga.atusjuta)rupiah

Bahsa <redil ilurobaha lsnshna dan Musyarala teEebut ya^g

diieima oleh Penggugal dai TeEUgat 1 densan jaminan / agunan

Bahwa krodit l\4urobaha, lstishna dan Musy€Eka, dpequnakan untuk
perusahaan Penggugatyaltu pada PT. ATMANAH |NSAN|LAH|A yaiiu

pembelian mesin penyulinsan / peny€ringan at minum (A[IOK) An

Minum Dalam Kemasan, defrsan keteniuan bagi hasil keunlungan;

Bahwa mesin yang di beli dari hasil kredit te.sebut ba.u dapal

beproduksi pada iahun 2009, sementara tergugat 1 ietah minta

keuntungan semenjak lahun 2005, maka Penggugat dengan itikad

yang baik membayar pinjaman kredit pokok densan keuntunsan yang

diminia oleh Te€ugai 1, sementara keuntungan teBebut betum ada

Bahwa Penggugal pada ahun- 2005 teEebut tetah menyerahkan

angsu€n kredit leebul lambah keuntungan kepada TerOuOat 1

Hat.tun 4d i 1a Habmn PutMn ita or.aaTa P&.G/2015/pa pbt
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6. Bahwa semenjak lahun 2009 kedil leBebui baru dipergunakan unluk

pembelian mesin untuk pembuatan pabrik botot air minum datam

kemasan sampai *karang telah operasi akan letapi betum

mendapalkan keuntunsan, sementara Tergugat 1 sebagai kreditur

telah menagih cicilan pokok tambah keuntungan, maka har ini tidak

sesuai dengan perjanjiai kredil dan ini merupakan peduatan wan

prcstasi (inskar janji) da Tegugat 1, hal ini jelas merupakan

pelbuaian melawan hukum.

Bahwa Penggugai sebagai debilu. dengan iiikad yang sanga! baik

tetap mencicil huhng pokok ditambah dengan keuntungan yarg

dlminta Tergugai 1, bahkan sisa dari hulans Penssslgat dai jumlah

semuanya Rp 5.300.000.000 (rima mily iiga €tus juta) rupiah

sampai 2014 bersisa lebih kurang Rp 2.350.000 000 (dua milyar tiga

raius lima puluh juta) rupiah, disini jelas Penggugai telah lebih dari

separoh mencicil kedit yang membuktikan Penggugai sebdgai

nasabah yans jujur walaupun pencicilan hulang pokok tambah yang

lain iidak darihasil keuntungan kedit yang diberikan oleh Te.gugal1.

Bahwa kemudian TeEusat I sebagai pemodal ( keditur ) tidak mau

tau densan keadaan usaha yang dikelola oteh Penggugat densan

ingin mensambll keuntun$n sepihak sala tanpa mempedulikan

keadaan Penggugat, bat*an Te.gugat 1 memberikan kepada

Penggugat su€t perinsatan 1 tedanggal 24 Oklob€r 2014 kemudian

Penggugal tetap mencicilkepada Tergugat 1 sebanyaktiga kaiyaitu:
padatanggal 27 Oktober 2014 Penggugai menclc,l sebanyak Rp. 30.

000.000 (liga Puluh juta) rupiah, pada tanggal 20 November 2014

Peiggugai mencicil kredil sebanyak Rp 30.000 000. (tisa puruh juta)

rupiah dan kemudlan pada langgal 30 De*mber Penggugat jusa

mencicll sebanyak Rp 30. 000.000. (tisa Ppuluhjuta) rupiah;

Bahwa kemudian Te€ugat 1'yang lelah menerima cicilan dai
Penggugat leBeblt tetap membenkan surai peingatan kedua ianggal

10.
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11. Bahwa pada ianqsal30 Desember2014 Teousat 1 se

23 oklober 2014 dan dilanjutkan dengan surar peringatan

iertanggal 30 Desember 2014

mena tanpa menghiraukan dan mempedmbangkan cicilan k.edit dari

Pengq'rgat dan niai baik dari Pensgugat unluk membay / melunasi

kredit tersebLi secara berangsur atau memberikan waktu kepada

Penggugat, maka Tergugat t hanya memberitahukan pelaksanaan

lelang eksekusiyang akan dilaksanakan oleh Tersusal2t.

12 Bahwa kemudian Tergugal 2 tanpa menanya dan memanggll

Penggugal sebagaiy€ns berhak alas hada sengketa ( hak agunan )

mai.€ Te€ugat 2 meneiapkan pelaksanaan lelang eksekusi tedanggal

21 Januan 2015, harteBebltjelas merugikan Pengsusaii

13 Bahwa peBensketaan antaE Penggugai dengan Tergugal I dan 2

tolah Penggugat usahakan meneri penyelesaian secala

kekeluargaan, namun penyelesaian tidak kunjung lecapai sampal

14. BahM kaena ada kekhawatkan pihak Penggugat kepada Te€ugat 1

dan 2 yarg mensajukan lelang eksekusi kiranya Pensadilan Asama

Pekanbaru melelakkan sila jaminan terhadap harla sengkeia.l

15. Bahwa oleh karena gugatar ini Pensgugat ajuk€n dengan dasar

hukum yans kual maka sewajarnya puiusar dalam perkaE ini dapat

dilaksanakan tenebih dahulu walaupun pa€ Tergusat mengajukan

fezet, banding, kasasidan hin sebagainyai

Berdasa*an atas semua hal - hal yang telah Penggugat kemukan

diatas rnaka Pensgugat mohon kepada Bapak Xelua Pengadilan Agama

Pekanbatu untuk memanggil (memerintahkan) kami kedua betah pihak

untuk hadn menghadap pecidansan pada Pengadilan Agama Pekanbaru

sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, padda han dan waklu yang

Bapak tentukan. Untuk selanjuinya membedkan pulusan yang ama.nya

bebunyi sebagai be kut

PRII"4AIR

1 I\,lenerima susatan Penssuaal seluruhnvai



2. fi,lenyatakan perjanjian kredit aniaE Penggugat dengan Tergugai 1

yaitu peianjlan kredit lvu.obaha, lstishna dan r,lusyaraka adarah

perjaniian baoihasil;

6

7

3 Menyalakan perbuatan Tergugat 1 yang hanya meminla keuntungan

bagihasildan Penggugat walaupun Penggugal belum menedma hasil

dai kEdii teBebui, haliniadalah peduatan wanprestasi (ingka. janji).

Menyalakan pedualan Tergugat 1 yans memberikan suEt perinsatan

(SP 1, SP 2, SP 3) kepada Penggugal adalah pelbuatan melawan

N4enyalakan pebuatan Tergugat 2 yang akan melaksanakan lelang

eksekusi tanggal 21 lanuai 2015 sampai hana sengketa (agunan)

lerjual adalah tidak sah dan lidak mempunyai kekuatan hukum.

Menyarakan sira jaminan atas hana sengkela yang lelah diletakan

oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sah dan berharga menurut

l,lenyaiakan pu{usan dalam pefiaE ini dapat dilaksanakan te ebih

dahulu walaupun para Tergugat mengajukan feeel, bandlns, kasasi

dan lain sebagainya.

8. I',lembebankan segala biaya yang timbul dalam ped.ara ini menurul

SIJBSIDAIR

-. Apabila hakim bependapd lain, mohon pulusan yang seaadil -

Menimbang, bahwa pada han dan tanggal sidang yang teiah

dileiapkan Penggugal dan Tergugat I serta Te.gugat ll datang

menghadap dipeBidangan teBebut, kemldian M3jelis Hakim telah

berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak pihak yang beryerkara

agar dapai menyelesaikan sengketa teGebul densan perdamaian dan

pordamaian joga telah rnelalui mediasi dengan mediator Dra. Hj.

Nu6yamsiah, MH, ak€n tetapi tidak terhasil, lalu pemenksaan dilanjutkan



rMenimbang bahwa pada sidang hari Rabu tanggal 03 Juni 2015

Penggugal dan Tergugat I lelah mencapai kesepakatan dan Penggugat

akhimya menebut kembali susatannya sebagaimana Akta Pen€butan

Gugalan Nomor 0078/Pdt G/201 5/PA. Pbr;

rMenimbang, bahwa segala sesuatu yans te.jadi dipersidangan

telah lercatal dalam berita acara sidang perkara yang beBangkutan dan

unluk rneringkaskan uraian penetapan ini Majetis Hakim cukup menunjuk

kepada berita a@ra sidang pertara leBebut yang merupakan saru

kesatuan yang iidak teeisahkan denqan pulusan

dengan membacakan gugalan Penggugai yang isinya diperttahankan

PERTIMBANGAN HUKUM

Men,mbang, bahwa maksud dan lujuan gugatan Penqsusat

sebaqarmdra reral orurai€n d dus:

Menimbang, bahwa Majolis Hakim retah berusaha untuk

m€ndamaikan kedua belah pihak yang berperkaE dan usaha perdamaian

lecebul juga ielah melalui proses mediasi dengan mediator Dls tvlustim

Djamaluddin 1,1H, sebagaimana yans dikehendakioteh Pasat 82 ayar (t)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tetah diubah lerakhn dengan

Undans-undang Nomor 50 Tanun 2009lentans Peradiran Agamajo Pasat

31 ayai (1) PeEtuEn Pemerintah Nomor I Tahun 1975 tenlans
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 reniang ped<awinan

serla Pe6luran I'Iahkamah Agung Repubtik lndonesta Nomor 1 Tahun

2008, tentang prosesmediasi, ar€r teiapitidak berhasit;

Menimbang bahwa pada sjdang hari Rab! tansgat 03 Juni 2o1s

Psnggugat dan lergugat I lelah men@pai kesepakatan dan penggugal

akhirnya menebui kembali gugalannya sebagaimana Akta Penebutan
-Gugatan 

Nomor 0078/Pdl.G/201s/PA:Pbrl
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[,leFmba! bal'wa oleh \arpna pelggLgai melcabul kembdli i1
gugalalnya, seoarqkar guoatan teBeoLi belJm oiawab olen TelgJgd I '\Y
oa4 Tergugal ll na[6 M4el,s Hakrn sepakar oalam rusyawaEh Lllur 

-menoabulkan pennohonan pencabulan susalan Pensquqal teEebui

Llengingai segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

dam hukum islam yans berkaitan densan pertara lni

1. lllengabulkan Permohonan Penggugal unluk mencabut perkaranyal

2 Menyatakan pe ara Nomor 0078/Pdl.G201sPA.Pbr dicabuti

3. I'lembebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaa

seiumlah Rp.672.000,-(enam mlustujuh puluh dua dbu rupiah)i

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah

lvaielis Hakim Pensadilan Asama Pekanbaru pada ha Rabu [anggal03

Juni 2015 iil.3ehi bersamaan dengan langgal l6 Sya'ban 1436 Hijriyah,

olen €mi oB. Muh. Hu3.in Shaleh. SH, MH sebagai Hahn (;ual H.

Asli Sa'an, SH dan D6. Mardanis, SH, irH masing-masing sebagai

Hakinr Angsota penetapan mana pada hai tu juga diucspkan oleh

Hakim Ketua iersebut dalarn sidang ie.buka uniuk umum dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh DB. H. Asril,

MH sebagai Paniiera Pengganti seda dihadiri oeh Penggugat dan

HUSAIiL,SHALEH,S}t

HAKIM ANGGOTA.

.::TIh".H, ASLI SA'AN, SH

Terquqat I serla Te.or@.1 lr'

i49'A Y HAKIM KETUA.
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Perincian biaya Perk.r. :

3 Biaya Pansqilan Pihak-pihak

4. Biaya RedaksiPulusan

5. Biaya lvleteE Putusan

:Rp. 30.000,-

:Rp 50.000,

:Rp.581 000,-

:Rp 5000,-

r Rp. 6 000,-

a72.OAA,

puluh dua bu rupiah)

Nmat 0473 /Pdt G2a15/t a PbtHaknan 1A dan 1a Hahnan Ptnis'n


