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I] I S MILLAHIR RAI{MANIII RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETLJHANAN YANG MAHA ESA

Pertama. Pengadilan Agama Purbalingga telah rnengadili dan menjatuhkan putusan dalam

tingkat pertama atas perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan A1

Musyarakah antara : ..............,.

l. H. AMAN WALIYUDIN, SB, umur 40 tahun, Direktur Utama PT BPR Syariatr

Buana Mitra Pcrwira, berlempat tinggal di Rt.07lRw.03, Desa Senon, Kecamatan

K.cnrangkon, Knbupnlcn l)urllulingga ; .... ....

2. MtlllAMAl) ltOSYlD, S.Ag bin l{. I)ASI SUNARYO, Direktur Oprasional PT

BI'I{ Syariah Buana Mitra Perwir4 bcrtempat tinggal di Desa Sendang Tirto,

Kecamatan Berbak, Kabupaten Sleman : ...............,

Dalam hal ini kcduanya bertindak dan atas nama serta bagi kepentingan PT BPR

Syariah lluartit Mitrl I'c-'r'wirir hcrkcrludukan cli Pu.rbalingga, Jln. Jend. Sudirman No.

45 urrtuk sclartiutnyir tliscbul : " ['llNGGl.,(;.AT '' ; .............

.... lll'ilRl.AWnNAll DIINGAN

l. lll,lltMAN Rn SN() Wlll()!V() bin SODIRIN. tmrur 33 tahun, beragama Islam,

ltckt:rirtrttt tlirgiutg,, hcrlcrnpll linggll di ltt.02/11w.05, Desa Cipaku, Kecamatan

M rclrc:1. l(ulrrrlrirlcn l)trrtrtl ilrtiglr

2. l'IARNI binti II. AllMAl) StJI)ARMO, umur 29 tahun, pekerjaan dagang, ber

tempat tinggal di Rt.02lRw.05 Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten

Purbalingga ; .............

Selanjutnya keduanya di sebut : " PARA TERGUGAT " ; ........

Pengadilan Agama tersebut ; ................

Setelah mempelajari berkas perkara ; ................

Sctelah mendengar keterangan Penggugat ; ................ .................;

...... TENTANG DUDUK PERKAR,ANYA

Merrimbang. bahwa Penggugat telah mcngajukan gugatan dan kemudian terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agarna Purbalingga tangeal 23 Nopernber 2006 Nomor : 1047Pdt.G

l2006tPA.Pbg, dengan tambahan dan pembahan olelmya sendiri di persidangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :.................

L Bahwa berdasarkan akad perjanjian pembiayaan al Musyarakah nomor : |23/MSANII/

05 tertanggal 20 .luli 200*5 para Tergugat telah menerima pemberian modaVpembiayaan

musyarakah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk

keperluan nrodal usaha dagang gula merah dan llelontong ; ...........
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Bahwa para Tergugat telah dengan sengaja tidal< menggunakan modal/penrbiayaan yang

diterima dari Penggugat sesuai yang diperjanjikan yaitu untuk modal usaha dagang gula

merah dan kelontong akan tetapi untuk keperluan lain sehingga merugikan pihak

"Penggugat" dan cleh karenanya Penggugat bertrak untuk seketika menarik kembali

modal/pcmbiayam yang telah diberikan ; ..........,.....

Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, akan tetapi para Tergugat

sclalu ingkar.ianii d:rn tidak ada iktikacl untuk mcnyelesaikan kewajiban-kewajibannya;

Bahwa para 'l'ergugat telah rnclalaikan kewajitran-kewajiban kepada Penggugat sebagai

tttlnu lcrsc:brrl di alas, rrrrrkir pcrkcrranklnllh kc:pa.la Kctua Pcngadilan Agama Purbaling

ga untuk mcngabulklrn gugrlan kami yaitu ag,ar para Tergugat segera memenuhi kewajib

an untuk membayar/mengembalikan pembiayaan yang telah diterima kepada Penggugat

berdasarkan akad perjanjian pembiayaan Musyarakah nomor : 123llvISA/VIy05

tcrtanggal 20.luli 2005 yarrg pcrirrciannya pertanggal 3l Oktober 2006 sebagai berikut: .

biuya-biilyl y:nrg lirtrhrrl kurcnrrrryl. sirrnpai sclrrnrh kcwa.jibannya dibayar lunas ;

5. Bahwa bilamana pihak para 'l'crgugat mengabaikannya dan atau tidak melaksanakan

kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat, rnaka perkenankan kepada Ketua Pengadil-

an Agama untuk meletakan sita Eksekusi terhadap tanah berikut bangunan-bangunan

yang didirikan di atasnya, beserta segala sesuntu yang ditempatkan, ditanam, maupun

yang berada di atas tanah dan bangunan-bangunan termasuk mesin-mesin yang karena

sifatnya, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap,

milik para 'l'ergugat yirng telah diikat Flak Tanggungan, sebagaimana yang disebut di

bawah ini : ..........

- Tanzrh hak milik nornor : 00332lDesa Cipaku, yang terletak di Propinsi Jawa

'Icngath, Kabupatcn Purbalingga, Kecanratan Mrebet, Desa Cipaku seluas 598

M2 (lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan

dalam surat ukur nomor 224lCipaku/2201 l.srtanggal 5 Pebruari 2001 sertifikat

tertanggal 27 Maret 2001 tertulis atas nama Harni ; ................

J.

4.
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- Sebagaimana yang tersebut dalam sertifikakt hak tanggungan di bawah ini :

sertifikat Hak Tanggungan nomor : 00069i2006, tanggal I Pebruari 2006 jo

akta Hak Tanggungan Nomor : !012006 tanggal 13 Januari 2006 yang

berkepala " I)emi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " yang di-

buat dihadapan Hcri Prastowo, Sarjana Flukum, Notaris di Purbalingga ; ...........

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, riraka Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama l'}urbalingga agar bcrkcnan memberiksa dan memutus perkara gugatan ini

sebagai berikut : ................

L Mcngubulkatt grrgatnn " l)crrggugltt " ; ..........

2. Mcnctapkan"para'l'ergugitt" tclah wanprestasi

3. Menghukum " para'l'ergugat" untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya; .............

4. Meletakan Sita Ilksekusi terhadap barang-barang jaminan; .............

5. Mcnclapkuu sccnra ltukuttr l(arrtor l.clrrng clan ntau KP2LN Purwokerto unfuk melaksana-

kart lcllrtg irrrrrirrirn, ................

(;. Mcnghrlkurn " parit'l'c:rgugat " trnluk ntcnrbayar scrnua biaya yang timbul dalam p"rl*"
ini ; ...........

Atirtr rtpubilir Itt:rrgirtlil:rrr A1.'.;rrrrir hcrpcrrrl:r1l;rl lirirr, nrr.lrotr agar perkara ini diputus menur.rt

Mcttirttbitng. trrlrwir l'urggrrgut tcluh datang lncnghadap sendiri di persidangan dan

oleh lt4ajelis tclah cliusahakan untuk clamai, natnun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada

gugatannya, kemudian Ketua membacakan gugatan Penggugat ; ................

Menimbang, bahwa para 1'ergugat telah temyata tidak datang menghadap di

persidangan darr tidak menyuruh kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya atau

wakilnya yang sah, meskipun Pcngadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, serta tidak

temyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan ole'h sesuatu halangan yang sah ; ................

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan

dan mohon ptttusan, mal<a untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis

menunjuk berita acara sidang ; .............
.|ENTANG I{UKUMNYA

Mcnimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti

yang diuraikan di atas ; ........

Menimbang, bahwa Penggtrgat telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis

Hakim telah diupayakan untuk damai, namun tidar berhasil dan Penggugat tetap pada

gugatannya ; ................



-4-
Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : ................

l. Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah melakukan akad perjanjian pembiayaan

al Musyarokah Nornor : 123llr4SANIll2005 tru-rggal 20 Juli 2005, para Tergugat telah

mcnerima pemberian modal/pembiayaan musyarokah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh

juta rupiah) dari Penggugat untuk keperluan modal usaha dagang gula merah dan

kelontong ; ................

2. Bahwa ternyata para Tergugat telah wanprestasi 1,aitu dengan sengaja tidak menggunakan

modaVpembiyaan yang diterima dari Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu

tuntuk morlal usalra clagang gula nrcmh clan kelontong akan tetapi untuk keperluan lain; ...

3. l]ahwa akibat pcrtruatan ingktr j:rnji/wanprestasi p.ara Tergugat, Penggugat menderita ke-

rugian materiil, karena itu supaya para Tergugat dihukum membayar/mengembalikan

l)an .iunrlah tcrscbrrt akrn lcrus l'rcrtarnbah karcna bagi hasil, dan atau denda ta'widh

sertl biaya-biaya yang tinrbul karcnauya, sampai seluruh kewajiban dibayar lunas ;

Meninrbang, bahwa para Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak rnenyuruh

orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata

ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan )/ang sah, maka harus dinyatakan'para

Tergugat tidak hadir d:rn putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sesuai

dengan pasal 125 tllR dan dalil syar'i dalam Kitab I'anatuth Thalibien Juz IV halaman 238

yang berbunyi ; .........

+'- t:-l JtS ,jl >E:_,-_t I _,,!:Q gl-^llLJc'3 I $lld;c +ta"Jr ct;6113

Artinya : " Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugat tidak ha-

hir dalam persidangan sebab tawari atau ta"azttz adalah boleh apabila Penggugat

mempunyai hujjah " ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang digugat oleh

Penggugat dalam surat gugatannya, apakah mempunyai hujjah atau tidak ; ................

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tentang para

Tergugat telah melakukan wanprestasi. Dalam surat gugatan Penggugat dijelaskan para, Tergu-

gat telah dengarr sengaja mengalihkan pembiayaan modal usaha dagang gula merah dan ..........
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kelontong sesuai dengan akad perianjian untuk digurrakan keperluan lain dan Penggugat telah

melakukan berbagai upaya penagihan, akan tetapi prua Tergugat tidak ada i'tidak baik untuk

menyelesaikan kewaj i ban-kewaj ibannya ; ................

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, SH. bahwa debitur clapat dikatakan wan-

,ii,nf;.{"stasi/lalai 
apabila tidak mcmenuhi kewa.iibanr,ya atau terlarnbat memenuhinya atau

4',9'----{q}$enuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikannya ; ................

$ffil)?) Ivlenirnbang, bahwa berdasar pcrtimbangan tr:rsebut, Majelis berpendapat bahwa para

I \ 
"l\gi.lJflrii,lg", 

hams dinyatakan tetah melakukan wanprestasi ; ................;) 't! \r',',/'l'.* -,',' :J'',rr Meninrlrirng, brrhrv:t l)crtggugll rlaltrn srrrut gugalc.nnya tidak secara tegas mohon$ ,,i 11.,,, . .l,t :\' i
Niir '- 

,riir/;:. ;tlrerl nnri:rtrii,rrr ,.r"rtrhir,r,,r,,,. ,rl ftrrr..\/,r.,.Lal- ..,..--.-- l1?/f,la A n /rl/n < ]^---^t .^ r.-r:
\!_Yr 

akad pcr.ianiiun pcntbilyaan al rrrrrsyarokah nomor : 123/MSA/VIV05 tanggal 20 Juli

2005 dibatalkan, namutt Penggugat mohon agar pokok pembiayaan dikembalikan kepadanya.

Dalam hal Majelis berpendapat hanyalah karena kete.rbatasan pengetahuan Penggugat tentang

httkum, lrakekatrrya l)enggugat rnolrona agar ukatl lrcrjanjian dengan para Tergugat sebagai

marra tersebut di :rtas untrrk tlibatalkan : ................

N,lenimbang, bahwa DI{. Wahab Az ZuhailiCi dalam Kitabnya Al Fiqhul Islamy

Waadillatuh Jtrz IV lra.larnan 277 ma1iclaskan bahwa :rkad perianiian yang tidak dilaksanakan

(':ilrllpJ) Atau <lillihknn Jrcltksanrimnyn tlari s,;ltu pekerjaan ke pekeriaan lain

(4iFJlaiJnJ.4ll-tijlil) scpcrti yrurg (crinrli tlaliur knsns pcrknra ini, yaitu clari pebiayaan

dagang gula mcrah dan kclontong clialihkan kepada yurg lain, maka akad perjanjian itu dapat

dibatalkan (fasakh) dan dengan dibatalkannya akad perjanjian itu, maka akad perjanjian

tersebut telah berrkhir ; ............

Menimbang, bahrva berdasar pertimbangan tersebut dan berdasar pula kepada Al

Qur'an sr-rrat Ai Maiclah ayat I : ................

rrs*tLrl rirl I J'i^l CH$l l*Jl 
-L

bcrimarr, penuhilah aqad-aqad itu " ;

Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni : ..........

ee!:-* Scg3,"L*^ll

Artinya : " orang-orang lslam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat " ; .............
maka Majelis berpendapat bahwa akad perjanjian pernbiayamr al musyarokah nomor :

123/MSA/VII/05 tanggal20 Juli 2005 harus dibatalkan ; ................

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar paraTergugat dihukum untuk memba-

yar kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat yang terdiri dari :

Artinya : " Ilai orang-or:rng yang

Dan lladits riwayat Abu Dawud,

- Pokok Pembiayaan

- Denda ta'widh



- Biaya APHT

Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut telah berdasar hukum karena telah sesuai dengan
pasal 8 dan pasal 19 Peraturan Bank Indonesia nomor :7/46DBl/2005 sehingga gugatan
Penggugat sepanjang tuntutan tersebut dapat dikabulkan ; ................

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut agar para Tergugat membayar
tambahan bagi hasil dan atau denda ta'widh serta biaya-biaya yang timbul karenanya, sampai
selunrh kewa.iibanny'a dibayar lunas. Ma.ielis berpendapat bahwa tuntutan penggugat tersebut
tidak berdasar hukum karena pembiayaan yang macet harus berada datam status quo, baik

'::'i"-'-' rtrcnucnai .itrmlah pokok pcrnhiayaan. nisbah, ta'widh/ganti rugi dan sebagainya; Hal iniij!) ['-rl 7;.r.

1r.,XA.t,'o, dcngan Yurisprotlcnsi Mahkanrah Agung romor : 2899 K/pdt/l 994, tanggal 15

,i(iiiil,l?'etrruari 1996, olch karena itu gugatan Pcnggugat senanjang tuntutan tersebut harus ditolak ;...
'''+'3' I : Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum 4 dan 5\- i)'

.\
\\^..,-{,i ''mcmohon agar Pcngadilarn ntclctakan sita cksekusi dan menetapkan secara hukum Kantor\_

Si.-;-,-r' l'clang dnn atau Kl)21.,N Purrvokcrlo unluk nreltksanakan lelang jarninan. Majelis berpendapat
bahwa permohonan tcrsehttl prcmatur. karcna sita eksckusi dan lelang adalah merupakan
proscs ekscktrsi yang bartr bisa tlirnolronkan setclah putusan ini berkekutan hukum tetap dan
pttra 'l'crgtrgal litlak ttttttt tttclakslttutkittr pulrrsun dcrigan sukarcla. Oleh karena itu gugatan
l)cnggtrgilt scpltrr.ilt:rg silit cksckrrsi rlan lclang harus clinyatakan tidak dapat diterima ;

Mcttinrtrartg' baltwa bcrdasar pcrtinrbangiur-pertimbangan tersebut, maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima selain dan
selebihnya ; .............

Mcnimbang' bahwa olch kartrna para Tcrgugat adalah pihak yang kalah, maka
berdasar pasal 181 HIR para Tergtrgar dihukum untuk membayar biaya perkara ; ......................

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undarig nomor : 7 tahun l9g9 dan Undang-
l'Jndang nomor 3 taltun 200(r scrta kctcntuan pcrundang-undangan dan hukum syara, yang
berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
l. Menyatakan para 'I'ergtrg.rt yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di

persidangan, tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian ; ................

Menyatakan para Tergugat telah melakukan'Wanprestasi ; ................

Membatalkan Akad Per.ianiian pembiayaan Ak lvlusyarokah nomor : 123/I4SA/Vfil}S,

2.

J.

4.

tanggal 20.luli 2005 ;
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Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp

37 .071.569,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima :atus enam puluh sembilan

rupiah) dengan perincian pembayaran : ...............

7.

Mcnghukum para Tcrgugat untuk nrembayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Itp 261.000,- (Dua ratus cnam puluh satu ribu Rupiah) ; ................

Menolak dnn tidak ditcrinur scllirr clan scletrihnyil ; .........

l)crniki;ur putusan irri dijatuhkan pnda haui Scnirr tanggal 29 Januari 2007 M. berte-

patan dengan tanggal l0 Muharram 1428 H oleh kami : Drs. MA'MURI, SH. Hakim yang di

tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagar Hakim Ketua, Drs. BAJURI MUS-

I'FIOFA, SIl. dan Drs. Ii. NANGIM. MI'1. masing-nrasing sebagai Flakim Artggota dan diban

tu oleh MOll. IrnltlltJl)tN scbagai l)anitcra Penggarrti, yang diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri olr:h Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM Kti',ftrA

trd

Drs. MA'MURI, SH.

5.1. Pokok Pembiayaan

5.2. Denda Ta'widh

5.3. Biaya APH'J'

I-IAKIM AI\IGGO"|A

rud

Drs. BAJUzu MUSTHOFA. SH.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

Drs. H. NANGIM, MH.

PANITERA PENGG,A"T\TI :

ttd

MOLI. FARHUDTN

Perincian Biaya Perkara :

L L.A.P.P .... Rp. 65.000,-

2. Administrasi ........ ....... Rp. 50.000,-

3. Pemanggilan..... Rp. 140.000,-

4. Mererai ......... Rp. 6.000,-



Yang Sama Runyinya Oleh

AGAMA PURBALINGGA

L BUNY,\NI, SH.

Catatan:
l. Itutusan ini rrrcmpunyni kckurturr hukunr tclap tnnggal :


