
' 

PU TU SAN 

Nomor 101/Pdt G/2017/PA.Jmb 

.. 
' . 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Per.gaddan Agama Jambi yang memenksa dan mer.gad1!1 pel1\ara tertentu 

pada t1ngkat pertama dalam s1dang majE!lls te!ah meniatuhkan putusan perkara 

Gugatan antara : 

MUHAMMAD JUNAIDI, umur 32 tlinln, agama Islam, pekerjaan Swasta, 

Pendid1k� Sekolcti lanJutan Tingkal Alas, alamat JI 

Mangkurat Rt.011 Kel TanJung Sari Kee Jambi Timur dalam 

hal Im membenkan kuasa khusus kepada AHMAD JONI, 

S.H advokaVpenasehat hukum dan MUHAMMAD JUNAIDI 

yang befkantor di Jin Slamet Riyad1 No 56 Broni Kola Jambi 

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 O November 20CO 
sebagai "Penggugat"; 

melawan 

PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Alamat Wisma Mandiri I, Jl.MH.TanY1n No 5 
Jakarta 10340-lndonesia Cq. PT BANK SYARlAH MANDIRI 

Cabang Jamb1 Alamat: JI Jend Gato! Subroto No. 127 A 
B, Kel Sunga1 Asam, Kee Pasar Jamb1, Kola Jambi, Jamb1 

sebaga1 "Tergugat", 

Per.gad1lan Agama tersebut; 

Telah mempelajan surat-surat yang berka1tan dengan perkara Im 

Telah mendengar keterangan Penggugat I Kuasa Hukumnya, 

DUDUK PERKARA 

Memmbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatamya tanggal 1 
Februan 2017 telah mengaJUkan permohonan Gugatan yang telah didaftar di 

Kepamteraan Pengadilan Agama Jamb 1, der.gan 
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101/PdtG/2017/PAJmb, tanggal 1 Februwi 2017 dengan 
dalil-dalil:,�� ?!j 

:-:: P,ngg"9at adalah D,t,,10' pad, T"!l,gal yaeg """"pa� 
Kred1t PmJaman Sebesar Rp 250 000.000,- ( Due ratus lima puluhjuta rupiah 

) dengan Jangka Waktu kred1t Salama 60 Bulan Terl11tung SeJak tanggal 5 

Agustus 2015 sarrper dengan 5 Agustus 2020, Sesuai deogal AKTA 

PEMBERIAN HAK TANGGUNG No.851/2015, d1hadapan Notans ISMET 

TAUFIK,S H 
2. Bahwa Penggugat dalam mendapatkan Fasijtas Kred1t dan Tergugat dengan 

Jamman 1 ( Satu ) B1dang Tanah benkut Bangunan Rumah yang ada 

diatasnya yang ter1etak dr Komplek Perumahan Aurdun Blak. D 268 Kai 

Penyengat Rendah Kee Telaner Pura. Kota Jamb1 dengan S&rttfikat Hak M1hk 
No 2510 dengan luas 170 M2 atas nama Penggugat 

3. Bahwa Tuiuan cen Peminjaman Kred1t adalah untuk modal usaha dan 

Penggugat yang lag1 berkembang dan rnembutuhkan modal. 

4. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengalam1 kesulltan untuk membayar 

angsuran kepada Tergugat, tetapi beberapa bulan terakhir pendapatan dan 

usaha Panggugat sedang trdak stabll sehmgga menghambat pembayaran 

angsuran kepada Tergugat BelLIITI !ag1 mus1bah yang menimpa Penggugat 

emana penggugat mengalam1 t1ndak poana penrpuan dengan jumlah besaran 

Rp 140 000 000 { seratus em pat puluh jute rupiah). Mask1pun dalam keadaan 

dertukran Penggugat tetap benllkat baik berusaha dan berupaya membayar 

angsuran kepada Tergugat mesk1plKl sering terlambat dirnana ha1 tersebut 

dduar kendali dan ke1ng1nan Penggugat 

5. Bahwa Penggugat menyadan saat inl be!um melaksanakan kewanban 

membayar angsuran kepada Tergugat, oleh karena uu Penggugat 

mengajukan permohonan kepada Petugas Tergugat untuk. menunta 
penundaan pembayaran angsuran seh1ngga pada akt11mya muncuk 

kesepakatan, Penggugat harus membayar angSU""an dengan besa-an Rp 

10 000 CXXl,- ( sepuluh jute rupiah) Alas keterlambatan pembayaran selama 
nu Dikarenakan pendapatan dan usaha Pegugal yang belum setab1I Pengugal 

mengalami kesuhtan utuk pembayaran dengan besaran Rp 10000.000,- ( 
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sepuluh iuta rupiah ) sperti yang telah disepakall, tetap1 P�tt� J J 

beritikat baik untuk membayar angsuran walaupun t1dak sebesar 
kes�, 

6 Bahwa Pada pembayaran berikutnya Tanggal 05 Januan 2017 petugas 
Tergugat menyampa1kan kepada Penggugat harus melunasi keterlambatan 

angsura, secara keseluruhan sebesat lu.ran leblh Rp 55.000.000,- ( Inna 

puli.tl Inna iuta rup1Wl ) dan apa bila lldak cibaya- petugas Tergugat 

mengancam akan melelang jarmnan 1 ( Satu ) Bidang Taral benkut 

Bangunan Rumah yang ada oatasrwa yang terletak di Komplek Pen.maha-1 

Aurduri Blak D 268 Kel. Penyengal Rendah Kee Telanai Pura, Kata J� 

dengan Sertifikat Hak Milik No 2510 dengan luas 170 M2 alas nama 

Penggugat. tanggal 01 Februari 2017 

7. Bahwa Penggugat b&rkeyalonan, seo.oang Tanah beriKUt Banguflan Rumah 

yang ada Dratasnya ( SHM 2510) yang dijam1nankan oleh Peoggugat kepada 

Tergugat akan d1allhkan ke Pelelangan, maka untuk itu Penggugat memohon 

supaya Bapak Ketua Pengad1lan Agama Jamb1/ Ketua MaJells HBKlm yang 

memenksa perkara ini agar meletakkan suajamlnan oonservatoir besJag etas 

SHM. No. 2510 

8 Bahwa Upaya Hukum terakhir bagi Penggugat adalah dengan jalan 

mengajukan Gugatan ke Pengad1lan Agama Jamb1 agar Pengad1lan Agama 

Jamb1 member1kan Putusa ya1tu menunda Pelaksanaan lelang temadap 

SHM 2510 benkut bangunan yang ada oetasrwa sampat ada Putusan 

Pengad1lan yang Berkekuatan Hukum Tetap. 

R Bahwa PengaJuan Gugatan n1 d1dukung dengan Bukt1-buld1 Akurat dan 

Wajar Putusannya dapal d1jalankan Teflet)jh dahi.Jlu mesklpun ada Banding 

maupun Kasas, 
10 Bahwa WaJBr Tergugat dihukum membayar Braya yang ltmbul dalam 

perkara ini;- 

Berdasarkan hal-hal yang tersebl.Jt oetee. Maka dengan 1ni Penggugat Memohoo 

Kepada Bapak Ketua Pengad1lan Agama Jambi I ketua MaJ91is Hakim yang 

memeceee, mengad1h Perkara ini ber1<enan memangg1I Kam, para pihak untuk 
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1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

2 Memenntahkan Tergugat menunda Pelaksanaan lelang Atas jemmen 

Penggugat Sertrfikat Hak M1hk No 2510 

3. Memenntahkan T ergugat menunda pebayaran angsuran tanpa denda 

keter1ambatan tertiitu,g serneruek putusan 1rn d1bacakan 

4. Menetapkan Hutang Penggugat kepada Tergugat Sebesar Rp. 250.000.000, 
( dua ratus lima puluh juta rupiah ) atas Pef}8n11an Kred1t dengan Akta No 

851/2015, d1hadapan Notans ISMET TAUFIK, SH dapat d1perpanjang der,gan 

j8ngka waktu kredrt 120 t>ulan/ 10 tahun, 

5 Menyatakan Sah dan Berharganya Sita Jamman conservatoir beslag yang 

ter1et.ak d1 Komplek Perumahan Aurdun Blak D 268 Kel Penyenga\ Rendah 

Kee Telanai Pura, Kata Jamb1 dengan Sertrfikat Hak M11!k No 2510 dengan 

luas 170 M2 

6. Menyatakan Putusan mi dapat diJalankan Ter1ebih Dahulu meskipun ada 

Banding, verzet maupun Kasas1 

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Semua Biaya yang Timbul dalam 

Perk.ara 1n1 

Atau apabua Ma�,s Hakim be<pendapat lain, mohon putusan yang seadil 

adilnya Ex aequo el bono 

Sahwa pada han sidang yar"9 telah dnetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang baik d1waklll mau denan didampm1 kuasanya 

terseout, sedangkan Tergugat hdak datang menghadap ke muka sidang dan 

tidak menyuruh orang lam untuk menghadap sabaga1 wakil/kuasa hukumnya 

yang sah meskipun telah d1pangg1I secara reerra dan patut yang relas 

pangg1lannya d1bacakan di dalam s1dang, sedangkan lidak temyata bahwa tldak 

datangnya uu eeeceoeen suatu halangan yang sah, 

Bahwa perk.era 1ni t1dak dapat d1med1asi karena Tergugat ddak pemah 

datang menghadap meskipun tel ah d1paigg1I secara resm, dan patut, selanJutnya 

dimulai pemenksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat maksud 
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Bahwa selanJutnya alas pertanyaan Ketua Ma19hs Kuasa huki.m 

Penggugat membenkan penjelasan secara !isan yang pada pokoknya 

manerangkan bahwa terhadap le!ang yang d1maksudkan oleh Penggugat beli.m 

ad.a pemberitahuan dari Tergugat secara resmi, melainkan baru hanya 

pembentahuari secara hsen bahwa kalau angsurari 111:iak d1bayar maka rumah 

dan tanah akan dilelang, 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat 

dalam benta acara S1dang 1rn merupakan bagmn yang ndek terpisahkan dan 

putusan ir., 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Mernmbang, bahwa maksud dan tuiuan da-1 gugatan yang d1ajukan oleh 

Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut d iatas; 

Mernmbang, bahwa Tergugat sebaga1 Badan Hukum, yang menurut 

ketentuan Undang-Undang no. 47 tahun 2007 pasal 98 drwak:1h oleh dir0ks1nya 

baik di dalam maupun d1 luar pengaalan yang selanjutnya dalam Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Rev1S1 

Mahkamah Agung tentang yang berhak menjBd1 k.uasalwak.11 di persidangan 

pada hurt.I d disebutkan Direksi I pengurus atau karyawan yang ditunJuk dan 

suatu badan hukum. Dalam hal rn1 temyata Tergugat tidak pemah hadir 

persJdangan clan bdak pula menu11Juk wak1I atau kuasanya untuk hadir di 

persidangan meskipun Terugugat untuk itu telah dipangil secara reemr dan patut 
Oleh karef'\anya sudah seharusnya Tergugat dmyatakan tidak hadir dan periulra 

mi dapat diperiksa dan d1putus dengan tanpa hadimya Tergugat (Verslek), 

Mernmbang, bahwa berdasarkan dalil--<lalll yang dlura1kan oleh 

Penggugat. Penggugat antara lain memohon putusan agar Pengad1lan Agama 

Jamb!. 

1 Memenntahkan Tergugat menunda Pelaksanaan lelang Atas jerrnren 

Penggugat Sertifikat Hak M1hk No 2510 
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2 Memenntahkan Tergugat menunda pembayaran angsuran ta�·�a· !!1\ 

keterlambatan terh1t1S19 semenJak putusan 1n1 d1b9C8kan. J� U j 
3. Menetapkan Hutang Penggugat kepada Tergugat Sebesar Rp 250.000.0Q:!2,� 

( dua ratus lima puluh juta rupiah ) atas PO!)anj1an Kredit dengan Akta No. 
65112015, d1 haclapan Notaris ISMET TAUFIK, SH dapat d1perpanJang dengan 

Jangka waktu kredrt 120 bulanl 10 tahun , 

4. Menyetakan Sah dan Bemarganya Site aemmen conservatotr bes/ag yang 

terletak di Komplek Perumahan Aurdun Blak D 268 Kai Penyengat Rendah 

Kee. 'teener Pura, Kola Jamb1 dengan Sertifikat Hak Milik No 2510. 

Sebaga1mana selengkapnya telah dlu-aikan pada bag1an dtJduk pefkara, 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengguat tersebut Majells akan 

mempertimbangkan sebagai benkut. 

Memmbang, bahwa daf1 gugatan Panggugal yang d1bacakan d1 

pers1dangan dan penjelasan secara hsai oleh Kuasa Pengguat Majells 

menemukan hal-hal sebaga1 beflkut· 

1 Bahwa Penggugat ada!ah Debitur pada Tergugat yang mendapat seeutes 

Kred1t PmJaman Set>esar Rp 250 000 000,- ( Dua ratus hma pcrunjuta rup,ah 

) dengan Jangka Waktu kredit Selama 60 Bulan Terhitung Sejak tanggal 5 

Agustus 2015 sampa1 dengan 5 Agustus 2020, Sesuar dengan AKTA 

PEMBERIAN HAK TANGGUNG No.85112015, d1hadapan Notans !SMET 

TAUFIK,S.H., akan tetapt Penggugat tidak. menyebutkan secara jetas 

pmJaman apa yang drmaksud, dan dengan akad,'pejanj1an apa. Sehmgga tldak 

secerejelas tergambar pmJaman apa yang d1maksud oleh Penggugat, eoakah 

pinJSman memaka1 perjenpen yang menggunakan pnnsip-prinsrp syana'h 

setiingga merupakan kewenangan absolut Peradilan dalam lmgku,gan 

Peradilan Agama a1aukah p111jaman menggunakan penanpen dalam srstem 

konvensional yang merupakan kewenangan absolut perenlan dalam 

hngkungan Perad1lan Umum 

Bahwa [ika seandamya pin1aman dengan menggunakan pnns1p Syanah, 

setiarusnya dljelaskan akad yan d1paka1 akad plruam memmJarnl Al-Oard atau 

akad juat belt/MlXabatiah Hal m1 pent1ng untuk d1jelaskan karena dalam akad 

yang menggur.ekan ponse syan'ah terdapal beberapa akad yang blsa 
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oceresroret maupun penyelesaian masalahnya, 
2. Bahwa dalam gugatan d1terangkan bEt1wa Penggugat menyadan saat 1rn 

belum melaksanakan kewa11ban membayar angsuran kepada Terggugat dan 
akh1mya telah d1capa1 kesepakatan baru tentang cara pembayaran angsixan 

namun temyata itu belum Juga brea dlpenuhl oleh Penggugat. 
3 Bahwa bdak ada pen,elasan dalam gugatan PenggLigill tentang angsuran 

pembayaran, sejak kapan angsuran pembayaran bdak dapat dilaksanakan 

oleh Penggugat sehmgga akh1mya phek Tergugat mengancan akan 
melakukan pelelangan barang jemman, 

4. Bahwa tentang lelcng yang drmlnta penundaamya oleh Penggugat, 

Penggugat bdak menielaskan baga1mana proses atau tahapamya yang 

sudah dilakukan oleh Tergugat seh1ng.ga proses lelang tersebul harus 
ommtekan pembatalannya. Dengan dertuklen Majelis men1la bahwa gugatan 

Penggugat termasuk kepada kalagon guatan yang kabur, tidak lengkap dan 
udek jetas (Obscu"), 

5 Bahwa selanjufnya tentang lelang yang eminta penundaannya oleh 

Penggugat ternyata sesuai dengan keterangan Kuasa Penggugat sendin 
secara nsan d1 pers1dangan belum ada tahapan proses lelang. 
Bahwa dengan belum adanya tahapan proses lelang tersebut Ma,elis menilai 
bahwa cetmsn tentang penundaan pelaksanaan lelang belum mempunya1 

dasar hukum dan tidak didukung oleh falda. Dengan dem1k1an gugatan 

mengena1 hal terset>ut tennasuk gugatan yang belum pada waldunya 

(Prematur) 

Men1mbang, bahwa dengan pert1mbangan tersebut di alas sudah 

sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat d1tenma I ND dengan 
amar putusan sebepennene akan d1sebutkan d1 bawah nant.J 

Menimbang, bahwa dengan d1nyatakan gugatan Penggugat bdak dapat 

eteoma maka perrnononan sita yang d1tangguhkan peme11ksaannya trdek per1u 
untuk d1pert1mbangkan lagi: 

_,,,, I dM i h,l.,r,on 
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Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat merupakan p1hak yang 

kalah maka berdasatkan ketentuan pasal 187 ayat (1) dan pasal 192 Rbg semua 

biaya dalam perkara ini tnbebenkan kepada Para Penggugat, 

Meng1ngat ketentuan perundang-u,dangan yang berlaku dan hukum 

syara' yang berkaitan dengan perkara ml; 
MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah d1pangg1I secara resmi dan patut untuk 

hadir di parsidangan t1dak had1r, 

2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat d1terima (met Onvanke/ijke 

Verklaard) dengan verstek. 
3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pet'kara seJumlah Rp 

651.0CX>,- {Enam ratus lima puluh satu nbu rupiah); 

pemucen putusan ini diJaluhkan datam rapat permusyawaratan majehs 

yang dllangsungkan pada han Selasa tangga! 25 April 2017 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijrlyah, oleh Drs Syahrial Anas, SH S&baga 

Ketua MaJehs, Ors. Mukhtar Ali. Ms dan Ors. H Mukhtar, S H , M H masing 

mas1ng sebaga1 Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

tertuka L11tuk umum pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 28 Rajab 1438 HJJnyah , oleh Ketua MaJ811S terS00\.11 deogan 

d1damp1ng oleh Hakim Anggota dan dlbantu oleh Drs.P1t1r Ramil sebagai 

Parntera PenggantJ, serta d1had1n aleh Penggugatlkuasanya tanpa beonnye 

Tergugat, ,,---..... 

. Mukhtar, S.H., M.H. 
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Pamtara Pengganll, 

rs.Pitir Ramil 

Rtnaan beye perkara 

1 Pendaflarai Rp 30,000 

2 ATK Rp 50,000 

3 Panggilan-pangg1lan Rp 560,000 

4 Matera1 Rp 6,000 

5. Redaks1 Rp 5 000 

Rp. 651.000,- 

(Enam ratus llma puluh satu nbu rupiah) 
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