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ANTARA:

Endah Kundarti

Wangkot Margono

MELAWAN

Maryadi

PENGADILAN AGAMA
MAGETAN



Maryadi, lahir di Magetan, 22 Februari 1965 (umur  55 tahun), agama Islam,

pakeijaan  Perangkat Desa, bertempat tinggal di  RT.013
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PUTUSAN

Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaditan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majel is Hakim telah

menjatehkan putusan dalam perkara sederhana antara :

Endah Kundarti, lahir di Magetan, 20 Maret 1974 (umur 46 tahun), agama

Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah

Mageten, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa

Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan selanjutnya

bertindak atas nama BPR Syariah Magetan berdasarkan

hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS

Magetan tentang pertanggung jawaban kinerja Tahun 2015

dan pengangkatan Direktur Utama pada tanggal 05 Pebruari

2016 disebut sebagai Penggugat I;
Wangkot Margono, lahir di Magetan, 25 Maret 1978 (umur 42 tahun), agama

Islam, pekerjaan Dlrekter PT. BPR Syariah Magetan,

bertampat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Mrahu

Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, bertindak atas

nama BPR Syariah Magetan berdasarkan basil Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS Magetan

tentang pengangkatan Direktur dan modal pada tanggal 13

Agustes 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut

sebagai Para Penggugat;



RW. 003 Desa Panggung KBOamatan Barat Kabupaten

Magetan selanjutnya disebut sebagai Teigugat;

Pengadilan Agama Magetan;
Telah membaca dan mempBlajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya

tertanggal 13 Februari 2020 yang dkteftarkan di Kepaniteraan Pengaditan

Agama Magetan, Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt telah mengajukan

gugatan sedertiana terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang pada

pokoknya sebagai berikut;
1.Bahwa pihak para Penggugat telah membuat perjanjian Murabahah secara

tertulis yang diteangkan dalam akta perjanjian Nomor 1955/SPP/BPRS-

MGT/V/2017 pada tanggal 23 Mei 2017;
2.Bahwa isi pokok perjanjian tersebut , Tergugat mengajukan pembiayaan

kepada Psnggugat untok pembelian material pembangunan kandang

sejumlah Rp. 150.000.000,00 (serates lima puluh juta   rupiah) dengan

margin/keuntengan sejumlah Rp.67.500.000,00 (enam puluh tojuh juta lima

ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.217.500.000,00 (dua rates tejuh

belas juta lima rates ribu rupiah) dan akan diangsur selama 36 bulan

terhiteng sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai 23 Met 2020 dengan angauran

perbulan sejumlah Rp.6.040.700,00 (enam juta empai puiuh ribu tejuh ratus

rupiah) dibayar setiap tanggal 23 bulan berjalan;
3.Bahwa Tergugat menjaminkan 1 (sate) bidang tanah hak milik Nomor 1257

dengan luas 1450 ms yang terletak di Desa Panggung atas nama Maryadi

(Tergugat};
4.Bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai

yang diperjanjikan {wanprestasi) dalam Huron waktu mulai tanggal pencairan
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tanggal 23 Mei 2017 hingga saat ini (11 Februari 2020) Tergugat baro

melakukan pBmbayaran 4 X yaite di bulan Agustes 2017, Okteber 2017,

November 2017 dan Desember 2017;
5.Bahwa Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup

kepada Tergugat untek menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat

t idak menglndahkannya;
6.Bahwa oleh karena petbuatan Tergugat  yang wanprestasi tersebut,

Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 193.333.200.-(seratus sembi lan

puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan rincian

sebagai berikut:
-Pokok sebesar Rp. 133.333.200,-(seratus tiga puluh tiga juta tiga

rates tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

-Margin sebesar Rp.60.000.000,^enam puluh juta rupiah);

-Jumlah  pokok  dan  margin  sebesar  Rp. 193.333.200,-(serates

Sambilan puluh tiga juta tiga rates tiga puluh tiga ribu dua ratus

rupiah);
7.Bahwa Penggugat telah melampirkan bukti-bukti mengenai legal standing

Penggugat, surat perjanjian Murabahah antara Penggugat dan Tergugat,

Sertitikat tanah Nomor1257 atas nama Maryadi, yang dlikat dengan Akta

APHT Nomor 529 tanggal 05 Oktober 2018., catatan pembayaran Tergugat

dan surat-surat peringatan pertama s/d ketiga dari Penggugat kepada

Tergugat;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon

agar dijatohkan putusan sebagai berikut:
1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat selurohnya;

2.Menyatakan demi hukum Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;

3.Menghukum Tergugat untek melunasi kewajiban kepada Penggugat

sebesar Rp.193.333.200,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus

t iga puluh tiga ribu dua rates rupiah) pada saat jateh tempo tanggal

23 Mei 2020; atau menyerahkan harta jaminan beropa 1 (satu)

bidang tanah hak milik Nomor 1257 dengan luas 1450 m^ yang
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terietek di Desa Panggung Kecamaten Barat Kabupaten Magetan

kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir sendiri di Persidangan,

sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut;
Majelis telah menasehati  Para   Penggugat  untuk menyelesaikan

perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat yang

isinya tetap dipertahankati oleh Para Penggugat;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak

mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;
Menimbang, bahwa Penggugat manunjukkan bukti-bukti sebagai

berikut:
1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520106003740001 a/n

Endah Kundarti dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :

3520103780001 a/n Wangkot  Margono yang telah dicocokkan

dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, aelanjutnya diberi

tanda P.1:

2.Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Syariah

Magetan, tanggal 5 Februari 2016 yang telah dicocokkan dengan

aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2:

3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520122202650001 a/n

Maryadi, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai

cukup, selanjutnya diberi tanda P.3:

4.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :  3520124101740002

a/nAmitah, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai

cukup, selanjutnya diberi  tanda P.4:

5.Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor : 337/4/X/94 a/n Maryadi dan

Slti Amitah, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai

cukup, selanjutnya diberi tanda P.5:



6.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor  :  35201217010085524 a/n

Maryadi, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai

cukup, selanjutnya diberi tanda P.6:

7.Fotokopi Akta Perjanjian Murabahah Nomor : 1955/SPP/BPRS-

MGT/V/2017 antara  Penggugat/BPR Syariah Magetan dengan

Maryadi/Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.7:

6. Fotokopi Sertltikat Tanah Hak Milik Nomor : 1257 a/n Maryadi,

telah dicocokkan dengan asiinya dan telah bermeterai cukup,

selanjutnya diberi tanda P.8;

9.Fotokopi Sertiflkat Hak Tanggungan Nomor :  529/2019, telah

dicocokkan  dengan  aslinya  dan  telah  bermeterai  cukup,

selanjutnya diberi tanda P.9;

10.Fotokopi Jadwal Angsuran a/n Maryadi, telah dicocokkan dengan

aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.10;

11.Fotokopi Kartu Angsuran a/n Maryadi, telah dicocokkan dengan

aslinya dan tetah bermeterai cukup, selanjutnya diberi  tanda P.11;

12.Fotokopi bukti Penglrlman Surat Peringatan, via Kantor Pos, telah

dicocokkan  dengan  aslinya  dan  telah  bermeterai  cukup,

selanjutnya diberi tanda P.12;
13.Fotokopi Surat  Peringatan tanggal 5 November  2018 telah

dicocokkan  dengan  aslinya  dan  telah bermeterai  cukup,

selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi bukti Pengiriman Surat Peringatan, via Kantor Pos, telah

dicocokkan  dengan  asl inya  dan  telah  bermeterai  cukup,

selanjutnya diberi tanda P.14;
15.Fotokopi Surat  Paringatan tanggal 26 November 2013 telah

dicocokkan  dengan  aslinya  dan  telah  bermeterai  cukup,

selanjutnya diberitandaP.15;
16. Fotokopi bukti Pengiriman Surat Peringatan, via Kantor Pos, telah

dicocokkan  dengan  aslinya  dan  telah  bermeterai  cukup,

selanjutnya diberi  tanda P.16;

Hlm.S dm 9 him.  Puaaaa No.  M3Pdt.G.S/202€ ffAMgL



17.Fotokopi Surat Peringatan tanggal 26 November 2018 telah

dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup,

selanjutnya diberi tanda P.17;
Menimbang, bahwa setanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap paada

gugatannya dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa  untuk  selengkapnya  ditunjuk  Berita    Acara

Persidangan sebagai baglan tak terpisahkan dari perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat

adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para

Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedang Tergugat tidak hadir tanpa

alasan yang sah setelah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berosaha menyarankan pihak

Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak

berhasil;
Menimbang, bahwa perkara ini terrnasuk dalam bidang ekonomi

syariah, perkara sederhana, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 Pasal I angka 37 Pasal 49 uruf (i) maka perkara a quo menjadi

kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan

sebagai Kuasa dari PT. BPR Syariah Magetan yang berada dlwilayah hukum

Pengaditan Agama Magetan, dan Tergugat juga berada di wl layah hukum

Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

dan Perobahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019

perkara s quo merupakan kewenangan relalif  Pengadilan Agama Magetan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat

telah melakukan wanprestasi atas pembayaran hutang dengan akad

Murabahah kepada Penggugat dengan nilal jual Rp.217.500.000,00 (dua rates
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tejuh belas juta lima rates ribu rupiah) sehingga para Penggugat mengalami

kerogian sejumlah Rp. 193.333.200,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga rates

t iga puluh tiga ribu dua rates ropiah); Oleh karena obyek gugatan tidak lebih

dari Rp.500.000.000,00 (lima rates juta ropiah), maka berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perobahannya dengan Perateran

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Para Penggugat mempunyai legal

standing untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah dengan acara

Sederhana;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertlmbangan-pertimbangan tersebut

dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal auatu gugatan

maka terhadap petitem gugatan Penggugat angka 1 yang meminta

Pengadilan menerima gugatan Para Penggugat SBCara formal dapat diterima

untuk dlperiksa;
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Ftanggugat

adalah agar Pengadilan Agama Magetan menghukum Tergugat untek

memenuhi hutangnya atau jika tidak bisa melakukannya haros menyerahkan

jaminan beropa sebidang tanah terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak

memberikan jawaban karena tidak pernah hadir, setelah dipanggil secara resmi

dan patut;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak

dijawab/tidak dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak hadir, maka

ketidak hadiran Tergugat dapat dianggap bahwa Tergugat tidak keberatan atas

perkara In) dan tidak bermaksud untek membela hak-haknya dan dapat pula

dianggap bahwa Tergugal telah mengakui tuntutan Para Penggugat sehingga

berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2015 Penggugat tidak peitu membuktikannya dan gugatan Para

Penggugat dapat dikabulkan seiurohnya;

Mamperhatjkan had is Rlwayat Imam Bukhari Juz III hal. 55 yang

selanjutnya diambi! allh sebagai pertimbangan dalam perkara Ini, sabagai

berikut:
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Artlnya : Dari Abu Hurelrah Radhiyallahu anhu dari Nab! Shallallahu

alaihi wasallam bersabda : Menunda-nundanya orang yang mampu (untek

membayar utang) adalah kedhaliman..;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pemah hadir setelah

dipanggil dengan patut maka berdasarkan Pasal 125 HIR. Putusan perkara Ini

dijatohkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tetah diajukan Pare

Penggugat t idak akan dipertlmbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa oleh karena Tetgugat sebagai pihak yang

dikalahkan dalam perkara ini maka berdasarkan Pasal 181 ayal (1) HIR maka

Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara Ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perondang-undangan yang

beriaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara Ini;

MENGADILI

1.Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patet, tidak

hadir;
2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seiuruhnya dengan Verstek;

3.Menyatakan dsmi hukum Tergugat wanprestasi kepada Pare Penggugat;

4.Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat

sejumlah Rp. 193.333.200,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga rates

tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada saat jatuh tempo tanggal 23

Mei 2020; atau menyerahkan harta jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah

hak milik Nomor 1257 dengan luas 1450 m2 yang terletak di Desa

Panggung  Kecamatan  Barat  Kabupaten  Magetan  kepada  Para

Penggugat
5.Menghukum Tergugat   membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah

Rp.866.000,00 {Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiBh);



enam ribu

B66.000,00

6.000,00

10.000,00

75.000,00

20.000,00

725.000,00

30.000,00

mam puluh

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Perkara:

rupiah)

(Delapan ratus l

Jumlah

Meterai

Redaksi

Biaya Proses

PNBP Panggilan

Panggilan

Pendaftaran

Perinc/an Biava

SRI HARTATI ER, S.Ag

Hakim,

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Maret

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, dalam sidang

permusyawaratan Majeiis Hakim Pengadilan Agama Magetan olah kami Drs.

H. BASYIRUN, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan ini dibacakan pada hari

Itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dlbantu oleh SRI HARTATI ER, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadlrioleh Para Penggugattenpahadimya Tergugat;


