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PUTUSAN 

Nomor 2940/Pdt.G/2017/PA Sby. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara 

bank syariah  dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikut dalam perkara gugatan Ekonomi Syari’ah antara: 

Ita Melani, Tempat/tanggal lahir, Surabaya 12-12-1079, umur  37 tahun, Agama 

Kristen, pekerjaan Swasta, alamat Taman Pondok Indah Blok 

VX/7 RT 003 ,RW 009 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, 

Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat “. 

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Drajat,SH.MH.,/Advokat  

pada  Kantor  Advokat  A. Drajat Siswa Utama ,SH.MH & Partners Kota 

Surabaya, Berkantor di Ruko Residence 21 Jl.Jambangan Indah No. 1 A, 

Jambangan, Kota Surabaya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 

Juli 2017., memberikan kuasa Substitusi kepada Moch. Ilham, SHI.MHI, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2017 dan tanggal 

23 Januari 2018. 

      Melawan 

PT.Bank BNI Syariah, Berkantor Cabang di Jalan Dharmawangsa, Nomor 115 

A, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat “. 

Atas nama Bayi Rohayati, SH. bertindak sebagai Pemimpin Divisi Hukum, PT 

Bank BNI Syari’ah bertindak dalam jabatan tersebut atas nama PT Bank BNI 

Syari’ah berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan Jl. HR. Rasuna 

Said Kaving 10-11, memberikan kuasa kepada Erit Hifiz, SH.CLA., Bayu 

Septiyan, SH.MH. CLA, Haditya Sanjaya, SH. CLA, Muchlis Kusetianto, 

SH.MH., Wahyu Cahyopurnomo, dan Wenny Widyawati berdasarkan Surat 

Kuasa Nomor: BNISy/LGD/057/R, tanggal 09 Agustus 2017,  

 Pengadilan Agama tersebut: 

 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

      Telah mendengar para pihak yang berperkara; 
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DUDUK PERKARA 

 Bahwa Penggugat  telah mengajukan gugatan yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal  17 Juli 2017 di bawah 

register perkara Nomor 2940/Pdt.G/2017/PA Sby. dengan mengemukakan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Penggugat adalah Subjek Hukum berupa “ Orang “ ( Recht Person ) yang 

beralamat di kota Surabaya selaku salah satu ahli waris dari almarhum : 

Piko Lemena, yang meninggalkan “ Harta Warisan “ berupa : 

“ Sebidang Tanah Seluas : 150 M2 (Seratus Lima Puluh Meter Persegi), 

Berikut Bangunan, SHM Nomor 3209 Tanggal 05-02-2000, Surat Ukur 

Nomor : 5104/Wiyung/1999 Tanggal 09-12-1999, a.n. Pemegang Hak Piko 

Lemana, Terletak Di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota 

Surabaya, Setempat  Dikenal  Dengan  Perumahan Taman  Pondok Indah 

Blok VX/7, Surabaya “. 

2. Bahwa ahli waris lainnya dari almarhum Piko Lemena disamping Penggugat 

adalah sebagai berikut : ( Catatan : beberapa ahli waris yang akan 

Penggugat buktikan dalam tahap Pembuktian ). 

3. Bahwa harta warisan sebagaimana tersebut dalam dasar gugatan 

Penggugat pada angka nomor 01 diatas ternyata diagunkan sebagai Objek 

Hak Tanggungan oleh Santoso Wibowo, Warga Negara Indonesia, Jenis 

Kelamin Laki-Laki, agama Kristen, pekerjaan Swasta, beralamat/bertempat 

tinggal di Dukuh Kupang 14/25, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Dukuh 

Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. 

Kepada penerima Objek Hak Tanggungan, yakni antara lain  adalah 

Tergugat 1  : PT.Bank BNI Syariah, Berkantor Cabang di Jl.Dharmawangsa 

Nomor 115 A, Surabaya. 

4. Bahwa harta warisan almarhum Piko Lemana yang dijadikan Objek Hak 

Tanggungan sebagaimana tersebut diatas, adalah berkaitan dengan Dalam 

Perjanjian : Akad Pembiayaan “ Al Murabahah “ Nomor : 

SBD/2013/002/WUS tanggal  31 Januari 2013. 

5. Bahwa Perjanjian Akad Pembiayaan “ Al Murabahah “ Nomor : 

SBD/2013/002/WUS tanggal  31 Januari 2013 adalah perjanjian 
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antara:Santoso Wibowo, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, 

agama Kristen, pekerjaan Swasta, Beralamat/Bertempat Tinggal di Dukuh 

Kupang 14/25 , RT. 002, RW. 002, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan 

Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dengan Tergugat  PT. Bank  BNI  Syariah, 

Berkantor  Cabang  di  Jl.Dharmawangsa Nomor 115 A, Surabaya. 

6. Bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat maupun kepada Subjek 

Hukum lainnya yakni ahli waris dari almarhum Piko Lemena antara lain : ( 

Catatan : beberapa ahli waris yang akan Penggugat buktikan dalam tahap 

Pembuktian ) adalah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum ( 

Onrechtmetigedaad ). Hal ini oleh kaek Hukumrena : Perbuatan Tergugat 

yang demikian kepada Penggugat pada dasarnya telah melanggar hak 

Penggugat maupun hak Subjek Hukum lainnya yakni ahli waris dari 

almarhum Piko Lemena termasuk  dalam  hal  ini, Tergugat telah  

melakukan  tindakan  yang bertentangan dengan prinsip-prinsip “ 

EKONOMI SYARIAH “ yang harus diikuti oleh Tergugat, dalam hal ini 

prinsip-prinsip Ekonomi Syariah yang bersumber pada Al Quran dan Ar 

Rayu yang menyatakan segala hal yang menyangkut bidang Ibadah 

Mahdhah dan Ibadah Muamallah, sehingga melalui putusan pengadilan 

dalam perkara ini,Penggugat meminta agar pengadilan menyatakan tidak 

sah dan batal demi hukum mengenai : “ Perjanjian : Akad Pembiayaan   “ Al 

Murabahah “ Nomor : SBD/2013/002/WUS tanggal  31 Januari 2013  “ yang 

menggunakan Objek Hak Tanggungan : “ Sebidang Tanah Seluas : 150 M2 

( Seratus Lima Puluh Meter Persegi ), berikut Bangunan, SHM Nomor 3209 

Tanggal 05-02-2000, Surat Ukur Nomor : 5104/Wiyung/1999 Tanggal 09-

12-1999 a.n. Pemegang Hak Piko Lemana, Terletak Di Kelurahan Wiyung, 

Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, setempat  Dikenal  Dengan  

Perumahan Taman  Pondok Indah Blok VX/7 Surabaya “ 

Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum ( Onrechtmatigdaad ) yang 

dilakukan oleh Tergugat  kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam 

dasar gugatan Penggugat pada angka Nomor 01 s.d. Angka Nomor 06, 

Penggugat maupun Subjek Hukum lainnya telah dirugikan oleh Tergugat 
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secara materiil. Selanjutnya jika dihitung secara rasional Penggugat telah 

menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih sebagai berikut : 

Kerugian Materiil, Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat 

adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti tidak 

kurang dari kerugian sebesar Rp.2000.000.000 ,- ( Dua Milyar Rupiah ). 

Dan/atau 

Sejumlah kerugian materiil  Penggugat yang diangap patut dan layak serta 

adil menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya. 

Dan wajib menurut hukum Tergugat  untuk  membayarnya  kepada  

Penggugat dalam perkara ini. 

7. Bahwa  agar gugatan Penggugat berkaitan dengan tuntutan ganti rugi ini 

tidak menjadi sia-sia ( ILLUSOIR ),maka Penggugat mohon agar 

Pengadilan Agama Surabaya meletakkan sita ( Beslag ) terhadap benda-

benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak milik Tergugat, serta 

selanjutnya untuk dinyatakan sah dan berharga. 

8. Bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, mohon 

kiranya pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih 

dahulu. walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding,kasasi 

maupun verzet sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR 

Stbl.1941Nomor 44. 

 Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana 

tersebut diatas,maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua 

Pengadilan Agama Surabaya, untuk dapat memanggil Tergugat supaya hadir 

dalam Majelis Persidangan pada waktu yang ditentukan  untuk  itu,  serta  

memeriksa, mengadili  dan  memutuskan  sebagai  berikut  : 

TUNTUTAN 

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan  sah  dan  berharga ( Van Waarde Verklaard )  sita  jaminan  ( 

Conservatoir Beslag ) yang diletakkan dalam perkara ini. 

3. Menyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  adalah  tepat  dan  beralasan 

serta dibenarkan menurut hukum. 
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4. Menyatakan  bahwa  Tergugat telah  melakukan  tindakan   dan  /  atau 

melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ( Onrechtmatigedaad ). 

5. Menyatakan bahwa : “ Sebidang Tanah Seluas : 150 M2 ( Seratus Lima 

Puluh Meter Persegi ), Berikut Bangunan, SHM Nomor 3209 Tanggal 05-02-

2000, Surat Ukur Nomor : 5104/Wiyung/1999 Tanggal 09-12-1999 a.n. 

Pemegang Hak Piko Lemana, Terletak Di Kelurahan Wiyung, Kecamatan 

Wiyung, Kota Surabaya, Setempat  Dikenal  Dengan  Perumahan Taman  

Pondok Indah Blok VX/7 Surabaya “ 

Adalah harta warisan peninggalan almarhum Piko Lemena. 

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :“ Sebidang Tanah Seluas : 

150 M2 ( Seratus Lima Puluh Meter Persegi ), Berikut Bangunan, SHM 

Nomor 3209 Tanggal 05-02-2000, Surat Ukur Nomor : 5104/Wiyung/1999 

Tanggal 09-12-1999 a.n. Pemegang Hak Piko Lemana, Terletak Di 

Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Setempat  Dikenal  

Dengan  Perumahan Taman  Pondok Indah Blok VX/7 Surabaya “ 

Jika  dijadikan   sebagai   “  Objek   Hak  Tanggungan  “  

7. Menyatakan bahwa : Penggugat  telah  dirugikan   secara  materiil  dengan  

rincian  kerugian  materiil  sebesar  kurang lebih sebagai berikut : 

Kerugian Materiil   : 

Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak 

dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian 

sebesar Rp.2.000.000.000 ,- ( Dua Milyar Rupiah )  

                                                                Dan/atau 

Sejumlah kerugian materiil  Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil 

menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya. 

8. Menghukum Tergugat,  membayar  kerugian  materiil  kepada  Penggugat 

sebagaimana tersebut dibawah ini :  

Kerugian Materiil   : 

Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak 

dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian 

sebesar Rp.2.000.000.000 ,- ( Dua Milyar Rupiah ). 

                                                                 Dan/atau 
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Sejumlah kerugian materiil  Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil 

menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya 

9. Menghukum Tergugat  secara  tanggung renteng  (Tanggung  

Menanggung) untuk membayar biaya perkara. 

SUBSIDAIR  

Apabila Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, 

maka : dalam  peradilan  yang  baik,  mohon  keadilan yang seadil-adilnya  (Ex 

Aequo Et Bono). 

 Bahwa pada persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-

masing didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan. 

 Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara, Penggugat dan 

Tergugat terlebih dahulu melakukan mediasi di hadapan mediator hakim 

Pengadilan Agama Surabaya, Drs. Abdul Syukur, SH.MH., dan berdasarkan 

hasilmediasi tanggal 02 Nopember 2017, ternyata mediasi tidak berhasil. 

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan 

membacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat dinyatakan 

berketetapan pada gugatannya. 

 Menimbang,bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan 

jawaban sebagai berikut : 

I. DALAM EKSEPSI 

Bahwa Tergugat(in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan ini mengajukan 

Eksepsi,berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut berikut : 

A. Obyek Gugatan Kabur(OBSCUUR LIBEL) 

1. Bahwa formulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas 

dan kabur. Penggugat mencampuradukan antara gugatan 

Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini 

terlihat dalam dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan 

mengenai pelaksanaan dari Akad Pembiayaan Al Murabahah 

Nomor: SBD/2013/002/WUS tanggal 31 Januari 2013, namun dalam 

dalil gugatan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 

telah melakukan perbuatan melanggar hukum. 
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2. Penggugattidak jelas dalam merumuskan masalah dan dasar 

hukum(Rechtelijke Ground)yang menjadi Dasar Hukum 

Gugatan(Fundamentum Putendi), yaitu apakah Tergugat melakukan 

suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 

KUHPerdata atau melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) 

dari pelaksanaan akad pembiayaan sesuai Pasal 1243 KUHPerdata.   

3. Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang diregister dengan Nomor: 

2940/Pdt.G/2017.PA.Sby tanggal 17 Juli 2017 tersebut tidak terdapat 

satupundalam dalil gugatan yang menguraikan Fakta-Fakta Hukum 

Ataupun Alasan Hukum dari dalil gugatan Penggugat yang 

menyebutkan bahwa Tergugat  telah melakukan Perbuatan 

Melanggar Hukum. 

4. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. 

dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, 

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” 

Penerbit Sinar Grafika, Cetakan 7, April 2008, Jakarta, halaman 58 

menyatakan: 

“… Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, 

memenuhi dua unsur yaitu: 

1)   Dasar Hukum (Rechtelijke Ground) 

2) Dasar Fakta (Fetelijke Ground) 

… posita yang dianggap terhindar dan cacat obscuur libel, adalah 

surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan 

penegasan dasar hukum (rechtelijke ground) yang menjadi dasar 

hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (fetelijke ground) 

yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud”. 

5. Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat 

formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (een duidelijke en 

bepaalde conclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan tidak 

terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut 

harus dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk 

Verklaard) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah 
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Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang 

menyatakan”Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh 

karena tidak memenuhi persyaratan formil”. 

 

 

B. Gugatan Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) 

1. Bahwa Penggugat tidak menarik pihak Notaris PPAT selaku pihak 

yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan pihak 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pihak yang berwenang 

menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan atas obyek perkara a quo, 

padahal pihak Notaris PPAT dan BPN mempunyai kepentingan untuk 

membuktikan asal usul, kewenangan serta dasar hukum dalam 

penerbitan dan pengikatan Hak Tanggungan atas obyek perkara. 

Sehingga dengan tidak diikutsertakannya pihak Notaris PPAT dan 

BPN sebagai Tergugat, maka pihak-pihak dalam gugatan a quo tidak 

lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga 

gugatan a quo mengandung cacat error in persona dalam bentuk 

plurium litis consortium. 

2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 

621K/Sip/1975, tanggal 20 April 1975, dinyatakan bahwa : “…Oleh 

Karena Ternyata Sebagai Objek Harta Terperkara Dikuasai Pihak 

Ketiga, Maka Pihak Ketiga Tersebut Sebagai Pihak Terlibat Dalam 

Perkara Itu, Musti Ikut Digugat. Dalam Hal Pihak Ketiga Yang Terlibat 

Tidak Ikut Ditarik Sebagai Tergugat, Gugatan Tersebut Mengandung 

Cacat Formil Dalam Bentuk Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)”. 

3. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, jelaslah bahwa 

Penggugat tidak mengikutsertakan pihak Notaris PPAT dan BPN 

sebagai pihak Tergugat dalam gugatan a quo, yang mengakibatkan 

gugatan a quo menjadi kurang pihak (plurium litis consortium), 

sehingga cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh 

Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke 

verklaard). 
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C. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Untuk Menggugat (DISKUALIFIKASI 

IN PERSON) 

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak 

memiliki hubungan hukum maupun perjanjian apapun, sehingga 

Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugatdanamat 

keliru dalam mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat. 

2. Bahwa Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan 

Santoso Wibowo (yaitu hubungan antara kreditur dan debitur) dan 

dengan Alm. Piko Lemena (yaitu sebagai penjamin atas pembiayaan 

yang diberikan kepada debitur). Bahwa pemberian jaminan hak atas 

tanah oleh Alm. Piko Lemena dilakukan sewaktu yang bersangkutan 

masih hidup.       

3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 

RI, sebagai berikut: 

a. Putusan   Mahkamah  Agung  RI  No. 4 K/Sip/1958,   tanggal 13 

Desember 1958 menyatakan bahwa: 

“Syarat  materiil  dari  pada  gugatan  untuk  menuntut  seseorang  

di  depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara 

kedua pihak”; 

b. Putusan   Mahkamah  Agung  RI  No.  442 K/Sip/1973, tanggal  8 

Oktober 

1973 menyatakan bahwa: 

“Gugatan  dari  seseorang  yang  tidak  berhak  mengajukan  

gugatan  harus dinyatakan tidak dapat diterima”;  

c. Putusan  Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 

Mei 1977 

menyatakan bahwa : 

“Bila  salah  satu  pihak  dalam  suatu  perkara  tidak  ada  

hubungan  hukum dengan   objek   perkara,   maka   gugatan   

harus   dinyatakan   tidak   dapat diterima”; 

Bahwa dikarenakan antara Penggugat Dan Tergugat tidak memiliki 

hubungan hukum apapun, sehingga Penggugattidak mempunyai hak 
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untuk menggugat Tergugatdan cukup patut dan beralasan gugatan yang 

diajukan oleh Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet 

onvankelijke verklaard). 

I. DALAM POKOK PERKARA 

Bahwa Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah)dengan ini menolak dengan 

tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali 

apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat, 

Bahwa dalil-dalil Tergugat yang telah digunakan dalam Eksepsi Dengan Ini 

Secara Mutatis Mutandis Berlaku Dan Dinyatakan Kembali Dalam Pokok 

Perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam 

Pokok Perkara ini: 

1. Bahwa Tergugat merupakan Bank Umum Syariah yang salah satu 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan/ investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat 

berdasarkan Akad Murabahah, Musyarakah maupun akad lainnya 

Berdasarkan Prinsip Syariah. 

2. Bahwa Dalil Gugatan PenggugatDalam posita angka 3 yang pada intinya 

menyatakan “Bahwa harta warisan sebagaimana tersebut dalam dasar 

gugatan Penggugat pada angka nomor 01 diatas ternyata diagunkan 

sebagai Obyek Hak Tanggungan oleh : Santoso Wibowo…”merupakan 

dalil yang keliru, mengada-ngada, dan tidak sesuai dengan fakta 

sebenarnya. 

BahwaTergugat (selaku pihak Bank) telah mengadakan kesepakatan tertulis dengan 

Santoso Wibowo (selaku debitur) untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang 

digunakan untuk pembelian persediaan barang dagangan, dalam bentuk Akad 

Pembiayaan Murabahah No. SBD/2013/002/WUS tanggal 31 Januari 2013, dengan 

jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta Rupiah).   

Untuk menjamin pelunasan pembiayaan tersebut, Alm. Piko Lemena secara sadar dan 

tanpa paksaan menyetujui untuk menjadi penjamin atas hutang Santoso Wibowo 

kepada  Tergugat, dengan menjaminkan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal 

dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 3209 atas nama Piko Lemena, yang 

dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 
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No. 155 tanggal 21 Februari 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

No. 52/2013 tanggal 25 Februari 2013.  Dengan demikian, apabila debitur 

wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya kepada Tergugat, maka Tergugat dapat 

mengeksekusi jaminan yang telah diserahkan oleh Penjamin (Alm. Piko Lemena) untuk 

melunasi hutang dari debitur.  

Berdasarkan penjelasan diatas, sangatlah tidak tepat apabila penggugat 

menyatakan bahwa “harta warisan sebagaimana tersebut dalam dasar 

gugatan Penggugat diagunkan sebagai objek hak tanggungan oleh 

Santoso Wibowo”. Karena pada faktanya, alm. Piko Lemena yang telah 

memberikan SHM No. 3209 atas nama Piko Lemena kepada Tergugat 

untuk dijadikan jaminan guna menjamin pelunasan pembiayaan Santoso 

Wibowo kepada Tergugat. 

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugatdalam posita angka 6 yang pada intinya 

menyatakan “perbuatan Tergugat kepada Penggugat maupun kepada 

Subjek Hukum lainnya yakni ahli waris dari almarhum Piko Lemena… 

adalah sebagai perbuatan melanggar hukum… karena telah dilakukan 

tanpa seizin dari Penggugat maupun tanpa seizin ahli waris dari 

almarhum Piko Lemana lainnya.”merupakan dalil yang tidak tepat dan 

tidak berdasar pada hukum. 

Bahwa terhadap SHM No. 3209 atas nama Piko Lemena telah dilakukan 

pengikatan jaminan dengan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan 

hutang Santoso Wibowo kepada Tergugat, yang dibuktikan dengan 

adanya tanda tangan dari Alm. Piko Lemena (pemilik atas SHM No. 3209) 

beserta istri pada Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

No. 155 tanggal 21 Februari 2013 yang menjadi dasar terbitnya Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 52/2013 tanggal 25 Februari 

2013. 

Bahwa pengikatan jaminan dengan Hak Tanggungan dilakukan pada saat 

Alm. Piko Lemena masih hidup dan dilakukan dengan pembuatan APHT 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, dan 

selanjutnya dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan oleh Kantor 

Pertanahan setempat. Dengan demikian, pemberian Hak Tanggungan 
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tersebut telah sesuai dan berdasarkan Pasal 10 Jo. Pasal 13 UU No. 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda 

yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut UUHT).  

Berdasarkan hal tersebut diatas, sangat tidak tepat apabila Penggugat 

menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar 

hukum dengan alasan penjaminan dilakukan tanpa seizin ahli waris dari 

Alm. Piko Lemena, karena pada faktanya, pemberian Hak Tanggungan 

dilakukan pada saat Piko Lemena masih hidup, dan telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang Berlaku. 

4. Bahwa dalil gugatan Penggugatdalam posita angka 7 yang pada intinya 

menyatakan “sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum 

(onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat 

sebagaimana tersebut dalam dasar gugatan Penggugat pada angka 

Nomor 01 s.d. Angka Nomor 06, Penggugat maupun Subjek Hukum 

lainnya telah dirugikan oleh Tergugat secara materiil... …Jumlah kerugian 

materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat 

ditentukan dengan pasti…”merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak 

masuk dalam logika berfikir hukum. 

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat 

dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) 

apabila terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan 

Melawan Hukum, yaitu: 

a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum; 

b. Adanya kerugian pada orang lain; dan 

c. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan. 

Bahwa pada faktanya Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan semua yang dilakukan 

oleh Tergugat telah sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Lebih lanjut, Penggugatdalam dalil gugatannya tidak 

menyebutkan secara rinci kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, 

sehingga kerugian materiil yang disebutkan dalam dalil gugatan 

Penggugat menjadi tidak dapat diterima dalam logika berpikir hukum. 
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Dengantidak dipenuhinya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, 

maka tidak tepat apabila Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat 

melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.  

5. Bahwa dalil gugatan Penggugatdalam posita angka 8 yang pada intinya 

menyatakan “agar gugatan Penggugat berkaitan dengan tuntutan ganti 

rugi ini tidak menjadi sia-sia (ILLUSOIR), maka Penggugat mohon agar 

Pengadilan Agama Surabaya meletakkan sita (Beslag) terhadap benda-

benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak milik 

Tergugat...”merupakan dalil yang tidak tepat. 

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan secara 

jelas dan spesifik alasan dari sita yang dimohonkan kepada Pengadilan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR. Lebih lanjut, 

permohonan sita juga tidak menyebutkan secara jelas barang/objek dari 

harta kekayaan Tergugat yang hendak dimohonkan sita, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 226 ayat (2) HIR . 

Bahwa permohonan sita tidak dibenarkan diajukan secara umum 

terhadap semua atau sebagian harta kekayaan Tergugat. Dengan 

demikian permintaan sita oleh Penggugat tidak memenuhi syarat dan 

ketentuan yang berlaku.  

6. Berdasarkan Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tegas 

bahwasanya Gugatan dari Penggugat kepada Tergugatmerupakan 

gugatan asal-asalan, yang hanya berupaya untuk menghambat/tidak 

melakukan/membatalkan pelelangan atas objek Hak Tanggungan.   

Hal tersebut dikarenakan lelang tidak dapat dilaksanakan, apabila 

terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang oleh pihak lain (pihak 

ketiga), sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal  14  

ayat (1) menyebutkan,  

“Dalam  hal  terdapat  gugatan  sebelum  pelaksanaan  lelang terhadap  

objek  Hak  Tanggungan  dari  pihak  lain  selain debitor/tereksekusi,  

suami  atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan,  Lelang 

Eksekusi Pasal  6  UUHT tidak dapat dilaksanakan”. 
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Maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhormat berkenan 

menolak seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan a quo 

tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklraad). 

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yangTergugatkemukakan 

di atas,mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a 

quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI : 

1. Menerima eksepsi Tergugatuntuk seluruhnya; 

2. Menolak gugatanPenggugatseluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan 

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke Verklaard). 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan 

bahwa GugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke 

Verklaard). 

2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar dan beritikad 

buruk. 

3. Menyatakan Tergugatadalah sebagai pihak yang beritikad baik dan patut 

dilindungi hukum. 

4. Menyatakan Tergugat Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Melanggar 

Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; 

5. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam 

perkara ini. 

6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul 

dalam perkara a quo. 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan 

seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 Bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan tanggapan 

sebagai berikut: 

I.    TANGGAPAN DALAM EKSEPSI (EXEPTIE VERWEER) 

1. Dalam EXEPTIE TENTANG OBSCUUR 

LIBEL 
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Bahwa gugatan Penggugat tidak obscuur libel (telah jelas dan tidak 

kabur: Duideliijke), sempurna dan berdasarkan pada hukum. Oleh 

karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat wajib untukditerima 

dan dikabulkan. Kejelasan gugatan Penggugat ini dapat Penggugat 

sebutkan dan uraikan sebagai berikut: Bahwa dalam gugatan 

Penggugat sangat telah jelas hubungan hukum (Innerlijke Samenhang - 

Rechtsverhouding) antara Penggugat dan Tergugat. 

Dalam gugatan Penggugat hubungan hukum (Innerlijke Samenhang- 

Rechtsverhouding)nampak atau muncul dalam konstruksi yuridis 

anatomi gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan 

Penggugat menunjukkan adanya hubungan hukum (Innerlijke 

Samenhang - Rechtsverhouding) antara Penggugat dan Tergugat 

sehingga gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan yang jelas 

dan terang tidak obscuur libel “ Rechtelijke Ground  ”- nya jelas, 

Demikian juga gugatan Penggugat tersimpul dari cara Penggugat 

dalam menyusun “ fundamentum Petendi “ sebagai “ Middelen Van 

Denn Eis “ dengan “ Petitum “ nya sebagai “ Onderwerp Van Den Eis 

Met In Duidelijke Bepaalde Conclutie “. 

Dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat disimpulkan telah 

mencerminkan suatu gugatan: “ Een Duidelijke En Bepaalde “ (gugatan 

yang jelas dan terang ). Hal ini oleh karena gugatan Penggugat 

berdasarkan dan/atau menjelaskan Dasar Hukum ( Rech Ground ) 

yang tepat dan benar mengenai alasan-alasan Penggugat mengajukan 

gugatan ini melalui pengadilan. 

1. EXEPTIE PLURIUM LITIS CONSURTIUM 

Bahwa gugatan Penggugat telah benar hanya memposisikan Tergugat 

sebagai Tergugat tanpa perlu menarik Tergugat lainnya, hal ini oleh 

karena yang melakukan perbuatan melawan hukum 

(Onrechtmatiigedaad) terhadap Penggugat yakni hanya Tergugat saja, 

sehingga yang menentukan siapa yang harus digugat dalam perkara ini 

adalah hak dari Penggugat untuk menentukan sendiri, sebagaimana 

asas hukum  “ Legitima Persona Standi In Judicio “. 
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2. EXEPTIE  DISKUALIFIKASI  IN PERSON 

Bahwa gugatan Penggugat telah benar dan tidak “Diskualifikasi In 

Person”, karena Penggugat juga mempunyai kepentingan terhadap 

benda jaminan yang dijadikan jaminan kebendaan pada hak 

tanggungan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam surat 

gugatan Penggugat. 

II. REPLIK DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRINCIPAL) 

1. Bahwa : 

Segala apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam tanggapan 

Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat (Exepsi Verweer) 

sebagaimana tersebut diatas, mohon dianggap dan terulang kembali 

secara sempurna dalam replik Penggugat terhadap jawaban 

Tergugat Dalam Pokok Perkara (Verweer Ten Principale). 

2. Bahwa : 

Penggugat menyangkal dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh 

Tergugat untuk seluruhnya, kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 

3. Bahwa : 

Dalil-dalil jawaban Tergugat adalah tidak benar sama sekali, 

Penggugat mendalilkan bahwa jawaban Tergugat tidak benar sama 

sekali, berdasarkan argumentasi Yuridis, sebagaimana tersebut 

dalam surat gugatan Penggugat. 

Bahwa selanjutnya mengenai besarnya kerugian yang diderita oleh 

Penggugat telah jelas  terdapat klausula ; 

Dan/atau kerugian materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak 

serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya. 

Bahwa selain dan selebihnya Penggugat tidak perlu menanggapinya lagi, 

demikian pula gugatan Penggugat (Khususnya dalam posita dan petitum 

gugatan Penggugat berdasarkan pada hukum yang berlaku) dan 

Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula. 

      Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat 

mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Surabaya 

memutuskan sebagai hukum: 
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Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum 

Tergugat untuk membayar biaya perkara. 

      Berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam perkara Perdata Nomor: 

2940/Pdt.G/2017/PA Sby. Pengadilan Agama Surabaya pada: 

Tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat (Exepstie Veerweer) 

dan replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara 

(Veweer Ten Principale) pada perkara perdata di Pengadilan Agama 

Surabaya Nomor: 2940/Pdt.G/2017/PA Sby., nsebagaimana tersebut 

diatas, maka sampailah Penggugat menyampaikan dengan hormat 

kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara 

sebagai berikut: 

I. Tanggapan Dalam Eksepsi (Exeptie Verweer). 

Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya. 

II. Dalam Pokok Perkara (Verweer Ten Principale) 

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

Bahwa telah terjadi hal-hal yang telah diuraikan dalam berita acara 

persidangan perkara yang bersangkutan, merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dengan putusan ini, 

PERTIMBANGAN HUKUM 

 Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan 

bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.  

 Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di 

persidangan sehinggal Majelis Hakim mengarahkan untuk Mediasidengan 

mediator hakim Pengadilan Agama Surabaya, Drs. Abdul Syukur, SH.MH., dan 

berdasarkan hasil mediasi tanggal 02 Nopember 2017, ternyata mediasi 

dinyatakan tidak berhasil. 

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan 

Penggugat dan Tergugat sekalipun itu melalui kuasa Penggugat dan Tergugat, 

namun usaha tersebut juga tidak berhasil. 

 Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat (PT. Bank BNI Syariah, 

berkedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Bank BNI Syariah Berkantor 

Cabang di Jalan Dharmawangsa, Nomor 115 A, Surabaya  telah terikat dalam 
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transaksi murabahah sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan 

MurabahahNomor: SBD/2013/002/WUS, tanggal 31 Januari 2013 antara 

Santoso Wibowo dengan Tergugat PT. Bank BNI Syari’ah berkantor Cabang di 

Jalan Dharmawangsa, Nomor 115 A, Surabaya sebagai penerima obyek hak 

tanggungan atas nama almarhum Piko Lemena. 

 Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini 

sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh Tergugat (pihak Bank BNI Syari‘ah) atas hak tanggungan 

berupa obyek milik Piko Lemena. berupa: 

Sebidang Tanah Seluas : 150 M2 (Seratus Lima Puluh Meter Persegi), Berikut 

Bangunan, SHM Nomor 3209 Tanggal 05-02-2000, Surat Ukur Nomor : 

5104/Wiyung/1999 Tanggal 09-12-1999 a.n. Pemegang Hak Piko Lemana, 

Terletak Di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Setempat  

Dikenal  Dengan  Perumahan Taman  Pondok Indah, Blok VX/7 Surabaya“, 

yang oleh Penggugat didalilkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan 

harus dibatalkandan sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum ( 

Onrechtmatigdaad ) yang dilakukan oleh Tergugat  kepada Penggugat maupun 

Subjek Hukum lainnya telah dirugikan oleh Tergugat secara materiil. 

Selanjutnya jika dihitung secara rasional Penggugat telah menderita kerugian 

materiil sebesar tidak kurang dari sebesar Rp.2.000.000.000 ,- ( Dua Milyar 

Rupiah ). Atau sejumlah kerugian materiil  Penggugat yang dianggap patut dan 

layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya. 

 Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara 

tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi  

Tergugat. 

DALAM EKSEPSI 

Menimbang bahwa di dalam gugatan Penggugat, tidak terdapat dalil 

gugatan yang menguraikan fakta-fakta Hukum ataupun alasan hukum 

Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, yakni Dasar 

Hukum (Rechtelijke Ground) dan Dasar Fakta (Fetelijke Ground), oleh 

karenanya dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka 

gugatan tersebut harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet 
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Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang 

menyatakan”Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak 

memenuhi persyaratan formil”. 

Menimbang bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis 

Consortium),yang seharusnya menarik pihak Notaris PPAT, selaku pihak yang 

membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan menarik pula pihak 

yang melakukan pendaftaran Hak Tanggungan oleh Kantor Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) setempat,  mengingat gugatan ini bukan diajukan oleh pihak 

yang terikat dengan akad yang telah dilakukan yakni pihak debitur kepada 

kreditur melainkan gugatan ini diajukan oleh pihak ketiga yang mengaku 

sebagai ahli waris dari Piko Lemena (pemilik obyek), Sehingga pihak dalam 

gugatan a quo tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, 

sehingga gugatan a quo mengandung cacat error in persona dalam bentuk 

plurium litis consortium. 

Menimbang bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat 

(Diskualifikasi In  Person), antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali 

tidak memiliki hubungan hukum maupun perjanjian apapun, Tergugat hanya 

mempunyai hubungan hukum dengan Santoso Wibowo (debitur) dan dengan 

Alm. Piko Lemena yaitu sebagai penjamin atas pembiayaan yang diberikan 

kepada debitur) yang dilakukan  Alm. Piko Lemena sewaktu yang bersangkutan 

masih hidup.  sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai 

berikut, Putusan   Mahkamah  Agung  RI  No. 4 K/Sip/1958,   tanggal 13 

Desember 1958 menyatakan bahwa“Syarat  materiil  dari  pada  gugatan  untuk  

menuntut  seseorang  di  depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum 

antara kedua pihak”, “Gugatan  dari  seseorang  yang  tidak  berhak  

mengajukan  gugatan  harus dinyatakan tidak dapat diterima”;  

Menimbang bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak 

memiliki hubungan hukum apapun, sehingga Penggugattidak mempunyai hak 

untuk menggugat Tergugatdan cukup patut dan beralasan gugatan yang 

diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke 

verklaard). 
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Menimbang Penggugat dalam jawaban eksepsi mendalilkan bahwa 

gugatan Penggugat tidak obscuur libel (telah jelas dan tidak kabur: Duideliijke), 

sempurna dan berdasarkan pada hukum. Oleh karenanya sudah seharusnya 

gugatan Penggugat wajib untukditerima dan dikabulkan. sangat jelas hubungan 

hukum  antara Penggugat dan Tergugat, demikian dalam menyusun “ 

fundamentum Petendi “dengan “ Petitum “ nya. 

 Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah benar hanya 

memposisikan Tergugat sebagai  Tergugat tanpa perlu menarik Tergugat 

lainnya, hal ini oleh karena yang melakukan perbuatan melawan hukum 

(Onrechtmatiigedaad) terhadap Penggugat yakni hanya Tergugat saja, 

sehingga yang menentukan siapa yang harus digugat dalam perkara ini adalah 

hak dari Penggugat untuk menentukan sendiri, sebagaimana asas hukum  “ 

Legitima Persona Standi In Judicio “. 

 Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah benar dan tidak 

“Diskualifikasi In Person”, karena Penggugat juga mempunyai kepentingan 

terhadap benda jaminan yang dijadikan jaminan kebendaan pada hak 

tanggungan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam surat gugatan 

Penggugat. 

Menimbang bahwa apa yang menjadi jawaban eksepsi Penggugat, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban eksepsi Penggugat tidak kurang 

dari apa yang terurai dalam surat gugatan Penggugat.    

Menimbang bahwa dari uraian eksepsi Tergugat yang telah disebutkan 

diatas maka Majelis Hakim menilai dan beralasan eksepsi Tergugattersebut 

dapat dikabulkan. 

Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi yang selainnya dianggap 

termasuk dalam ranah pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan. 

DALAM POKOK PERKARA 

 Menimbang bahwa sekalipun Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi 

Tergugat, namun Majelis Hakim masih perlu mempertimbangkan pokok perkara 

yang diajukan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya. 

Menimbang bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan bahwa 

Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum  Piko Lemena, yang 
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meninggalkan “ Harta Warisan dan ahli waris lainnya dari almarhum Piko 

Lemena disamping Penggugat adalah sebagai berikut : ( Catatan : beberapa 

ahli waris yang akan Penggugat buktikan dalam tahap Pembuktian ). 

Menimbang bahwa telah pula didalilkan bahwa harta warisan 

sebagaimana tersebut dalam dasar gugatan Penggugat pada angka nomor 01 

diatas ternyata diagunkan sebagai Objek Hak Tanggungan oleh Santoso 

Wibowo dalam Perjanjian : Akad Pembiayaan “ Al Murabahah “ Nomor : 

SBD/2013/002/WUS tanggal  31 Januari 2013, (angka nomor 3 dan 4), 

sehingga pihak yang telah mengagunkan obyek dengan suatu akad murabahah 

kepada penerima Objek Hak Tanggungan, yakni PT.Bank BNI Syariah, 

seharusnya Santoso Wibowo dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara 

ini. 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan 

Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena masih ada pihak 

ahli waris lainnya yang tidak ikut serta didudukkan sebagai Penggugat dalam 

perkara ini, demikian pula Santoso Wibowo sebagai pihak debitur yang telah 

membuat akadpembiayaan murabahah dengan pihak Tergugat sebagai pihak 

kreditur. 

Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai ahli 

waris dari almarhum Piko Lemena, oleh Penggugat sama sekali tidak 

menjelaskan hubungan kekerabatan antara Penggugat sebagai ahli waris 

dengan almarhum Piko Lemena sebagai pewaris, sehingga  Penggugat tidak 

mempunyai hak untuk menggugat (Diskualifikasi In  Person), berdasarkan 

Putusan   Mahkamah  Agung  RI  No.  442 K/Sip/1973, tanggal  8 Oktober1973 

menyatakan bahwa: “Gugatan  dari  seseorang  yang  tidak  berhak  

mengajukan  gugatan  harus dinyatakan tidak dapat diterima”;  

Menimbang bahwa pihak Penggugat tidak secara jelas mendalilkan 

seberapa jumlah adanya pembiayaan melalui akad Murabahah antara Santoso 

Wibowo dengan pihak Tergugat (Bank BNI Syari’ah) atas obyek hak 

tanggungan milik Piko Lemena serta bagaimana kelanjutannya sampai saat 

sekarang, setelah Piko Lemena meninggal dunia., oleh karena itu gugatan 

Penggugat kabur (obscuur libel),  
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Menimbang bahwa Penggugat juga tidak secara jelas mendalilkan 

hubungan antara almarhum Piko Lemena dengan Santoso Wibowo yang telah 

membuat akad murabahah bersama pihak Tergugat (Bank BNI Syari’ah), 

sehingga jelas obyek sengketa milik almarhum Piko Lemena dijadikan hak 

tanggungan kepada pihak Tergugat karena adanya akad pembiayaan 

(murabahah) yang terjadi antara Santoso Wibowo dengan Tergugat (pihak 

Bank BNI Syari’ah), sehingga gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi 

syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas  sebagaimana diatur 

pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka 

gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk 

Verklaard) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan”Karena gugatan 

dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan 

formil”. 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka gugatan Penggugat dimana Penggugat tidak mempunyai kapasitas 

sebagai Penggugat (Diskualifikasi In Person),gugatan Penggugat kurang pihak 

(Plurium Litis Consortium) serta  gugatan Penggugat obscuur liber (kabur), 

maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet 

onvankelijk verklaard). 

Menimbang bahwa petitum yang dipandang oleh Majelis Hakim sebagai 

petitum tambahan atau petitum assesoir, maka dengan demikian petitum yang 

selebihnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan. 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 

baik jawaban Tergugat maupun replik Penggugat dalam pokok perkara, Majelis 

Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. 

Menimbang bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang 

dimohonkan oleh Penggugat, berdasarkan Putusan Sela pada hari Selasa 

tanggal 09 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 H, 

dengan amar menolak permohonan sita Penggugat. 
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Menimbang bahwa perkara ini dalam bidang Ekonomi Syari’ah, maka 

berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karenanya Penggugat sebagai pihak 

yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.  

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan 

dan dalil Syar’i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. 

 

MENGADILI 

I. DALAM EKSEPSI 

- Mengabulkan eksepsi Tergugat. 

II. DALAM POKOK PERKARA 

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima 

(NO). 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 

Rp.  1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari  Selasa tanggal 23 Januari 

2018 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal    1439 H., Oleh kami Dra. 

Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Suryawati 

Pasaribu,  MH. dan Drs. H. Bahrul Hayat, SH.,masing-masing sebagai hakim 

anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang 

terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis yang didampingi oleh  Dharma 

Wibowo, S.E.Ak.,S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa 

Penggugat dan Kuasa Tergugat.  

 

Ketua Majelis, 

ttd           

 

           Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti. MH. 

 

Hakim Anggota,                                 Hakim Anggota, 

                                   ttd,                                                        ttd, 
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Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, MH.          Drs. H. Bahrul Hayat, SH.  

 

Panitera Pengganti, 

                                                   ttd,                           

 

Dharma Wibowo, S.E.Ak.,S.H. 

 

Daftar rincian perkara : 

1. Biaya pendaftaran              Rp        30.000,00                                                             

2. Biaya proses                      Rp        50.000,00  

3. Biaya Panggilan                 Rp   1.350.000,00  

4. Biaya Redaksi                    Rp          5.000,00 

5. Biaya Materai                     Rp          6.000,00  

Jumlah                          Rp   1.441.000,00 

(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). 

  


