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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta 

a. Sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta 

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari 

Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi 

adalah pengadilan yang dilakukan di serambi masjid oleh Penghulu 

yaitu Pejabat Administrasi Kemasjidan, Pengadilan Agama Yogyakarta 

berdiri pada 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara 

Masjid Besar Yogyakarta. 

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan 

Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama 

Yogyakarta dahulu terletak di Jalan Sokonandi No.8 Yogyakarta, 

dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, 

yang dibangun pada tahun 1976. Namun, Kemudian pada tahun 1996 

Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai 

gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil 

Departmen Agama Propinsi DIY) yang terletak di Jalan Wijilan No.14 
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Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda Tut Harsono No.53 

Yogyakarta hingga saat ini. 1 

b. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1.A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
           1Dikutip dari http://pa-yogyakarta.go.id/. Diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 
20.00 WIB. 
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Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta dapat diuraikan sebagai 

berikut:2 

Ketua : Drs. H.Dedhy Supryadi, MA 

Wakil Ketua : Drs. Waluyo, SH 

Hakim : 1. Drs. Hj. Siti Baroroh, MSI 

2. Drs. H. Abu Aeman, SH, MH 

3. Dra. Hj. Noor  Emy  Rohbyati, SH, MSI 

4. Drs. Sultoni, MH 

5. Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.HUM 

6. Drs. Rusliansyah, SH 

7. Drs. H. Khamimudin, MH 

8. Dr. Dra. Ulil Uswah, MH 

9. Drs. Ahmad  Arifin 

10. Drs. H. Muthohar, SH,MH 

Sekretaris : Sudarinto, SH 

Kasub. Bag. Kepegawaian & Ortala : Hj. Sugiyem, SH  

Kasub. Bag. Umum & Keuangan : Rr. Arum Fitriana Rohmah, SH, MH 

Kasub. Bag. Perencanaan TI & Pelaporan : Suharjana, SH  

Panitera : Drs. Arwan Achmad 

Pan. Mud. Permohonan : Subarman, SH 

Pan. Mud. Gugatan : Mokhamdan, SH 

Pan. Mud. Hukum : Rosiati, S.Ag 

Kelompok Panitera Pengganti : 1.  Drs. Muhammad Nuryadin, M.SI 

                           2.  Hj. Nanik  Naje’miah, SH 

                           3.  Mohamad Edwar, S.hut, SH, MP, MH 

                                                   4.  Dra. Muslimah  Prasetyowati 

                                                           
       2 Dikutip dari http://pa-yogyakarta.go.id/. Diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 

20.00 WIB 
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                                                   5.  Muhammad Sayhon, SH 

                                                   6.  Rahmawati, S.Ag. 

                                                   7.  Gutomo Sujanadi, SH 

Kelompok Juru Sita/ Juru Sita Pengganti : 1. Hj. Sugiyem, SH 

                                                                     2. Abu Bakar Kia, SH 

                          3. Rita  Listiyanti, SE 

              4. Sigit Tri Sutianto, SH 

                           5. Ade Ayu Damayanti Astuti W, SM 

          6. Fatma Faizati, SH 

          7. Nanang Adrianto, SH 

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta 

Tugas pokok Pengadilan Agama Yogyakarta adalah memeriksa, 

memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Memberikan pelayanan Teknik Yustisial dan Administrasi 

Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan 

eksekusi.  
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2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, 

kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya. 

3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama (kecuali keuangan perkara). 

4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang 

yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk 

pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. 

5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan 

hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan 

riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan 

penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.3 

d. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta  

Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung. 

e. Misi Pengadilan Agama Yogyakarta 

1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agamam 

sehingga lebih profesional dan proporsional. 

2) Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

3) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang 

efektif dan efisien. 

                                                           
3 Dikutip dari http://pa-yogyakarta.go.id/. Diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 

jam 20.00 WIB. 
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4) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan 

akuntabel. 

5) Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan Visi 

Mahkamah Agung RI.4 

f. Alamat Pengadilan Agama Yogyakarta 

Jalan Ipda Tut Harsono No.53, Muja Muju, kec. Umbulharjo, 

Yogyakarta, 55122, Email:admin@pa-yogyakarta.net, Tlp.0274-

552997, Fax 0274552998. 

        2.   Putusan Perkara Nomor 80/Pdt. G/2018/PA.YK. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan di Pengadilan 

Agama Yogyakarta pada perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Pertimbangan Duduk Perkara 

Majelis hakim mempertimbangkan pada persidangan yang 

telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, 

namun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II 

tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain 

untuk menjadi wakil atau kuasanya meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa ada suatu alasan yang sah. 

                                                           
4 Dikutip dari http://pa-yogyakarta.go.id/. Diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 

jam 20.00 WIB. 
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Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah 

memerintahkan untuk melakukan mediasi, akan tetapi mediasi gagal 

Penggugat tetap melanjutkan gugatannya dan perkara ini tidak dapat 

dimediasi karena Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut 

Tergugat II tidak pernah datang dipersidangan meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut.5 

Selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya 

penggugat mengajukan bukti berupa surat bermeterai cukup dan cocok 

sesuai aslinya  serta dua orang saksi. 

Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan tempat (decente) 

tentang adanya objek sengketa dengan memohon bantuan kepada 

Pengadilan Agama Wonosari yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 

juli 2018. 

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum 

gugatan Penggugat.6 Penggugat memohon agar Majelis Hakim 

menjatuhkan putusan yang pada pokoknya: 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk 

seluruhnya. 

2. Menyatakan Akad pembiayaan Murabahah Nomor:- tertanggal 7 

Maret 2014 sah dan mengikat. 

                                                           
5 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK, 8. 
6 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK, 6-8. 
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3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah 

wanprestasi. 

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan 

pembayaran ganti kerugian akibat tidak dilakukannya 

pembayaran sesuai akad sejumlah : 

Kerugian Materiil: 

a. Angsuran Pokok                                       Rp 37. 105.000,00 

b. Denda dengan rumus                                Rp 14.100.000,00 

1144 hari keterlambatan x Rp 48.000.00x 25% 

c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum Rp 5.000.000,00 

Total Kerugian Materiil                             Rp 56.205.000,00 

(lima puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) 

5. Menyatakan Jaminan berupa: 

a. Sepeda motor dengan Nomor Faktur-, Nomor, Nomor 

Rangka, Nomor Mesin-, Merk -, Jenis-, tahun -, atas  nama 

pemilik motor (milik Tergugat I). 

b. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor -, 

terletak di Desa -, Kec. -, Kab. -, , Surat Ukur tanggal 17 

Oktober 2012 nomor -, luas - m2, atas nama Turut Tergugat I 

adalah sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat I dan 

Tergugat II. 

6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menjual jaminan 

berupa: 
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a. Sepeda dengan Nomor Faktur -, Nomor -, Nomor Rangka -, 

Nomor Mesin, Merk Honda, Jenis -, tahun -, atas nama xxx 

yang kini telah menjadi milik Tergugat I. 

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 

xxx, terletak xxx, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 nomor 

-, luas - m2, atas nama Turut Tergugat I gunan pelunasan 

utang-utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. 

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat 

I dan Turut Tergugat II untuk menaati isi putusan. 

8. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilakukan terlebih 

dahulu meskipun ada upaya hukum (Uit Voorbar Bij Voorad). 

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya 

perkara ini. 

Dalam pokok perkara tersebut Majelis Hakim hanya mengabulkan 

gugatan Penggugat untuk sebagian, Menghukum Tergugat untuk 

membayar kepada Penggugat berupa: uang kekurangan angsuran 

sejumlah Rp37.105.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima ribu 

rupiah), uang denda sejumah  Rp 7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh 

ribu rupiah), biaya penyelesaian permasalahan hukum sejumlah 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), menyatakan Penggugat berhak 

untuk menjual jaminan berupa sepeda motor dan sebidang tanah 

tersebut,  menghukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 



53 
 

 
 

5.136.000,00 (lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 

menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. 

Majelis Hakim berdasarkan dalil Penggugat serta didukung alat 

bukti, telah terbukti  Penggugat , Tergugat I, Tergugat II, dan Turut 

Tergugat I, Turut Tergugat II telah mengadakan akad pembiayaan 

murabahah Nomor xxx tertanggal 7 Maret 2014. 

Maka berdasarkan peristiwa hukum dan hubungan hukum antara 

para pihak tersebut, Majelis Hakim menyatakan termasuk dalam bidang 

ekonomi syariah maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf I UU Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Putusan Hakim Konstitusi 

No.93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil Pasal 55 ayat (2) UU No.21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masuk dalam kewenangan 

absolut dan relatif Pengadilan Agama.7 

b.  Pertimbangan Hukum 

Dalam pertimbangan hukum yang ada didalam putusan Nomor 80/ 

Pdt.G/2018/PA.YK. Majelis Hakim melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang 

ada sebelum memutus perkara tersebut : 

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada 

tanggal 7 Maret 2014 antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II telah 

melaksanakan akad Pembiayaan Murabahah yakni Tergugat I dan Tergugat 

II menerima pembiayaan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta 

                                                           
7 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK, 17. 
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rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 6 September 2014, dengan 

agunan/ jaminan Sepeda motor Merk - dengan Nomor xxx, tahun -, atas 

nama Pemilik Motor yang kini telah menjadi milik Tergugat I dan sebidang 

tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor -, terletak di xxx, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, luas -m2, atas nama Turut Tergugat I, tetapi Tergugat 

I dan Tergugat II ingkar janji/wanprestasi yang mengakibatkan kerugian 

bagi Penggugat. 

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok, Penggugat juga 

mengajukan gugatan assesoir yakni menyatakan putusan perkara A Quo 

dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Uit Voorbaar 

Bij Voorad). 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat 

I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan 

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya 

yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang 

sah, maka Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II 

harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR 

gugatan tersebut harus diputus secara verstek, dimana gugatan dikabulkan 

apabila berdasarkan hukum dan beralasan. 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat 

I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan, maka 

Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan 
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sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA RI 

Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Majelis 

Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar 

menyelesaikan sengketa ini melalui musyawarah untuk mufakat dengan 

Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi 

upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, oleh karenanya gugatan 

Penggugat harus diperiksa lebih lanjut di persidangan. 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat  telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, 

P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 serta 2 (dua) 

orang saksi. 

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P.1 s/d 

P.17 berupa fotocopy dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya 

dan semuanya telah bermeterai cukup, oleh karena itu bukti-bukti tersebut 

telah memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai bukti yang sah, 

selanjutnya secara materiil akan dipertimbangkan satu persatu. 

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama 

Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut terdiri dari pegawai/ karyawan 

Penggugat, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah 

menurut tata cara agamanya, memberikan secara pribadi, memberikan 

keterangan secara lisan di persidangan dan memberikan keterangan di muka 

persidangan secara terpisah serta terhadap kedua saksi tersebut tidak ada 

pernyataan keberatan dari Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat 
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I dan Turut Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 144 HIR karyawan 

berkedudukan menjadi saksi, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi 

syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR jo. Pasal 

1905 KUPerdata dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUHPerdata, maka 

dapat diterima sebagai bukti saksi, selanjutnya secara materiil akan 

dipertimbangkan satu persatu. 

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 (akad pembiayaan murabahah) 

merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat I, 

Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, isi bukti tersebut 

menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum yakni adanya akad 

pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat 

II sebagai penerima pembiayaan serta Turut Tergugat I sebagai Penjamin 

(avalis) atas pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II, Sehingga bukti 

tersebut telah memenuhi syarat materiil pula  maka bukti tersebut 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 

165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdata oleh karenanya harus dinyatakan 

terbukti bahwa fakta pada tanggal 7 Maret 2014 telah terjadi Akad 

Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, 

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu Tergugat I dan Tergugat II 

menerima pembiayaan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) 

dari Penggugat dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 6 September 2014. 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Pernyataan Serah 

Terima Jaminan), merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan 
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mengenai adanya penyerahan jaminan pembiayaan dari Tergugat I dan 

Tergugat II sebagai penerima pembiayaan, sedangkan Turut Tergugat I dan 

Turut Tergugat II sebagai Penjamin (Avalis) atas pembiayaan Tergugat I 

dan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga bukti tersebut telah pula 

memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto 

Pasal 1875 KUHPerdata oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta 

bahwa Tergugat I, Tergugat II, telah memberikan jaminan atas 

pembiayaannya berupa sepeda motor dengan Merk -, Nomor-, tahun -,atas 

nama Pemilik Motor yang kini telah menjadi milik Tergugat I. Dan 

sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor-, terletak di-, 

Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 nomor-, luas -m2, atas nama Turut 

Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai avalisnya. 

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Sertifikat SHM No.xxx atas nama xxx), 

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti 

kepemilikan tanah atas nama xxx) , sehingga bukti tersebut telah memenuhi 

syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, 

oleh karenanya harus disyatakan terbukti bahwa tanah SHM No.- adalah 

milik Tergugat I. 

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan 

mengenai jaminan atas kesepakatan antara pihak-pihak), sehingga bukti 
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tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai 

Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata oleh karenanya harus dinyatakan 

terbukti fakta bahwa tanah SHM No.- telah dibebani hak tanggungan. 

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Terima Jaminan), merupakan akta 

di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut 

Tergugat I dan Turut Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai 

bukti telah terjadi serah terima jaminan berupa BPKB sepeda motor) dari 

Tergugat I dan Tergugat II Kepada xxx (Manajer xxx), sehingga bukti 

tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 

165 HIR jo 1875 KUHPerdata oleh karenanya harus dinyatakan terbukti 

bahwa fakta BPKB sepeda motor sebagai jaminan telah diserahkan kepada 

Penggugat. 

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli BPKB Sepeda Motor) dan P.12 

(kwitansi pembayaran) dan P.13 (Surat Pernyataan), merupakan akta otentik 

dan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti 

kepemilikan sepeda motor dan pembayaran atas pembelian sepeda motor 

tersebut dari Tergugat I kepada pemilik motor, sehingga bukti tersebut telah 

pula memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, 

oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa sepeda motor merk-, 

dengan nomor -, sejak tanggal 2 oktober telah menjadi milik Tergugat I. 
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Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Pernyataan Tergugat I untuk 

membayar angsuran),  merupakan akta sepihak yang tak dibantah oleh 

Tergugat I,  Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, isi bukti 

tersebut menjelaskan mengenai bukti pernyataan Tergugat I untuk 

memenuhi kewajibannya, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi 

syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUHPerdata, 

oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Tergugat I sanggup 

membayar angsuran pembiayaannya kepada Penggugat sebesar Rp 300.000, 

00 (tiga ratus ribu rupiah). 

Menimbang, bahwa bukti P.8 (asli tagihan jatuh tempo), merupakan 

akta sepihak yang tidak dibantah oleh Tergugat I,  Tergugat II, Turut 

Tergugat I dan Turut Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai 

bukti Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan 

Tergugat II, Yaitu pada tanggal 6 Oktober 2014, tanggal 3 Februari 2015, 

tanggal 5 Mei 2015, tanggal 12 Juli 2015 sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat materiil maka bukti tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo.Pasal 

1878 KUHPerdata oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa 

Penggugat telah beberapa kali melakukan anmaning kepada Tergugat I, 

Tergugat II. 

Menimbang, bahwa bukti P.9  (Asli Daftar Angsuran) ,merupakan akta 

sepihak yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I 
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dan Turut Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rekap 

angsuran Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bukti tersebut telah pula 

memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 

1878 KUHPerdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, fakta bahwa 

Tergugat I dan Tergugat II telah mengangsur pembiayaannya tetapi belum 

lunas hingga tanggai 23 Mei 2018. 

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (Asli Somasi dan undangan 

dari kuasa hukum Penggugat), merupakan akta sepihak yang tidak dibantah 

oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, isi 

bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti Penggugat telah mengirimkan 

undangan dan somasi pada tanggal 25 Agustus 2017 dan tanggal 6 

September 2017 agar Tergugat I dan Tergugat II datang untuk 

menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam akad pembiayaan murabahah, 

sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti 

tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, sesuai 

Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUHPerdata oleh karenanya harus dinyatakan 

terbukti fakta bahwa Penggugat telah beriktikad baik untuk menyelesaikan 

pembiayaan macet atas Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan 

sebelum mengambil tindakan hukum. 

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Asli kwitansi penyelesaian 

permasalahan hukum), merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh 

Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, isi bukti 
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tersebut menjelaskan mengenai kwitansi biaya penyelesaian permasalahan 

hukum Penggugat menggunakan jasa konsultan dan advokat hukum xxx, 

bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo 

Pasal 1878 KUHPerdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta 

bahwa Penggugat telah menggunakan jasa konsultan dan advokat hukum 

xxx dengan biaya Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dalam perkara ini. 

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, P.16 dan P.17 semuanya berupa 

putusan pengadilan yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah oleh 

Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun 

secara materiil bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok 

gugatan ini, maka harus dikesampingkan. 

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II, menerangkan sebagai 

pengurus BMT mengetahui Tergugat I dan Tergugat II telah mendapatlkan 

pembiayaan murabahah dari xxx namun hingga sekarang pembiayaan 

tersebut belum lunas meskipun telah dilakukan 4 kali penagihan, sedangkan 

pembiayaan tersebut dijamin dengan agunan Tanah milik Turut Tergugat I 

dan BPKB motor milik xxx/xxx. 

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat tersebut, 

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan 

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena 

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana 

diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi 
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tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti 

yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. 

Menimbang, bahwa setelah setelah ditemukan fakta-fakta tersebut di 

atas, maka terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat 

II, telah wanprestasi. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 KHES disebutkan bahwa 

pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: 

a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. 

b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang 

dijanjikannya. 

c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau. 

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di 

atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut 

Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membuat kesepakatan Akad 

Pembiayaan Murabahah Nomor xxx (bukti P-1). 

- Bahwa dalam akad tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima 

pembiayaan sebesar Rp 40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dari 

Penggugat yang  pembayaran Pembiayaan akan dilakukan sebanyak 1 kali 

angsuran secara jatuh tempo selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 

Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 dengan margin 

keuntungan dilakukan sebanyak 6x selama periode akad tersebut (6 bulan) , 
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yakni sebesar RP 1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 

bulannya (bukti P-1). 

- Bahwa dalam akad tersebut pula Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan 

jaminan berupa Sepeda motor merk -, Nomor BPKB -, tahun -, atas nama xxx 

yang kini telah menjadi milik Tergugat I dan sebidang tanah dengan Sertifikat 

Hak Milik (SHM) Nomor -, terletak di Desa -, Kec.-, Kab. -, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 nomor -, luas -,m2 atas nama 

Turut Tergugat I, dimana di dalam akad juga telah disetujui oleh Turut 

Tergugat I selaku pemilik dan Turut Tergugat II selaku pemilik (bukti P-12 dan 

P-13). 

- Bahwa setelah jatuh tempo angsuran pembiayaan tersebut, ternyata 

pembayaran angsuran Tergugat I dan Tergugat II telah mengalami tunggakan, 

kemudian Penggugat mengirimkan surat tagihan tanggal 6 Oktober 2014, surat 

tagihan 3 Februari 2015, surat tagihan 5 Mei 2015, dan surat tagihan tanggal 12 

juli 2015 (bukti P-8). 

- Bahwa setelah dikirimkan surat tagihan tersebut diatas, Tergugat I dan 

Tergugat II melakukan sejumlah pembayaran yakni sebagai berikut: Rp 

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Juni 2016, Rp 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2016, Rp 146.000,00 

(seratus empat puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2016, dan 

terakhir Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 

Desember 2017 (bukti P-10). 
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- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 Tergugat I telah membuat dan 

menandatangani surat pernyataan kesanggupan bahwa Tergugat I bersedia 

melunasi tunggakannya (bukti P-7). 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur-unsur 

wanprestasi telah terpenuhi yakni ada perjanjian oleh para pihak (bukti P.1), ada 

pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati 

yakni Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan prestasi sesuai yang 

diperjanjikan, dan sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak melaksanakan isi 

perjanjian, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan 

wanprestasi. Yang mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat 

adalah sebagai berikut: 

Kerugian Materiil: 

a. Angsuran Pokok                                                     :Rp 37.105.000,00 

b. Denda dengan rumus                                               :Rp 14.100.000,00 

    1144 hari keterlambatan x Rp 48.000,00 x 25% 

c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum                    : Rp 5.000.000,00 - 

     Total Kerugian Materiil                                                : Rp 56.205.000,00 

    (lima puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) (bukti P-9, P-10, P-11) 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi unsur-

unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang 



65 
 

 
 

berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 

perikatan mulai diwajibkan, kepada debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap 

lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu  yang harus diberikan atau 

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang 

melampaui waktu yang telah ditentukan.” 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka gugatan Penggugat petitum 2, 3, 4, 5, dan gugatan Penggugat telah 

beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan, kecuali mengenai besaran 

jumlah denda pada petitum 4b, akan dipertimbangkan lebih lanjut. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fatwa DSN No 17/DSN-MUI/IX/2000 

tentang Sangsi atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu: 

pada angka (1). Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 

LKS kepada Nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda 

pembayaran dengan sengaja, angka (3) Nasabah mampu yang menunda-nunda 

pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar 

hutagnya boleh dikenakan sanksi, angka (4) Sanksi didasarkan prinsip ta’zir , yaitu 

bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, angka 

(5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar 

kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya 

berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dan 



66 
 

 
 

dalam penjelasan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan “prinsip kehati-

hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan 

perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Dan pula pelaku usaha keuangan harus memperhatikan Character, 

Capacity, Capital, Condition, Collateral, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 

kedua ketentuan hukum tersebut di atas relevan dengan kasus ini karena 

perbankan syariah maupun BMT sama-sama merupakan pelaku usaha jasa 

keuangan syariah. 

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah beritikad baik tetapi 

tidak mampu untuk membayar terbukti telah mengangsur kewajibannya baik 

sebelum maupun setelah di somasi, dan Penggugat pun juga telah beritikad  baik 

untuk menyelesaikan pembiayaan yang macet dengan Tergugat I, Tergugat II, 

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun Penggugat kurang memperhatikan 

prinsip kehati-hatian dalam memberikan surat persetujuan dan pencairan dana 

pembiayaan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka meskipun denda telah diperjanjikan dalam akad, namun kesalahan 

terjadinya pembiayaan yang macet bukan karena kesalahan debitur semata, tetapi 

juga andil dari kesalahan kreditur, maka masalah denda ini patut dibebankan 

kepada kedua belah pihak secara seimbang, sehingga Tergugat I dan Tergugat II 

dibebani separo dari denda tersebut. 

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum Nomor 7 yakni 

memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk 

menaati putusan, Majelis mempertimbangkan bahwa dalam hukum acara apabila 
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putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka semua pihak harus mentaatinya 

tanpa harus diminta atau tidak oleh para pihak, dengan demikian petitum ini telah 

terpenuhi secara hukum, oleh karenanya petitum ini dikesampingkan. 

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum Nomor 8 yakni 

menyatakan putusan perkara a quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada 

upaya hukum (Uit Voorbaar Bij Voorad), Majelis Hakim mempertimbangkan 

berikut: 

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta 

Merta dan SEMA Nomor 04 Tahun 2001 yang mengatur bahwa dalam 

melaksanakan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur 

dalam butir 7 SEMA Nomor 03 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya 

pemberian jaminan yang nilanya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi 

sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain, jika ternyata dikemudian hari 

dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, 

disamping itu juga berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1975 disyaratkan harus 

mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Agama). 

Bahwa oleh karena itu Majelis juga berpedoman pada SEMA Nomor 03 

Tahun 1978 (tanggal 1 April 1978), yang menegaskan larangan agar tidak 

menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun syarat-syarat 

yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi, dengan demikian 

petitum 8 terkait dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus 

dinyatakan ditolak. 
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Bahwa karena perkara a quo masuk bidang ekonomi syariah, maka 

berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (3) HIR, biaya perkara dibebankan 

kepada Tergugat I, Tergugat II, dengan demikian petitum Nomor 9 terkait dengan 

biaya perkara dapat dikabulkan. 

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka 

gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya. 

c. Putusan 

Dalam Putusan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat 

dengan menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor xxx 

tanggal 7 Maret 2014 sah dan mengikat, Tergugat I dan Tergugat II telah 

melakukan wanprestasi dan menghukum untuk melakukan ganti kerugian 

akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad kepada Penggugat  

sejumlah: 

Kerugian Materiil: 

a. Angsuran Pokok                                       Rp 37.105.000,00 

b. Denda dengan rumus 1144 hari                  Rp 7.0.50.000,00 

keterlambatan x Rp 48.000,00 x 25% : 2 

c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum     Rp 5.000.000,00 

Total Kerugian Materiil                             Rp 49.155.000,00  

(Empat puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)  

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut 

Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap 
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di persidangan, tidak hadir, Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian 

dengan verstek. 

Menyatakan jaminan berupa sepeda motor merk Honda dengan 

Nomor BPKB-tahun xxx atas nama xxx milik Tergugat I dan Sebidang 

Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor xxx, terletak di Desa 

xxx, Kec. xxx, Kab. xxx,  seluas - m2 atas nama Turut Tergugat I adalah 

sah  sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat I dan Tergugat II dan 

Menyatakan bahwa Penggugat berhak menjual jaminan tersebut untuk 

pelunasan utang-utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. 

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya 

perkara sejumlah Rp 5.136.000,00 (lima juta seratus tiga puluh enam ribu 

rupiah). 

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.8  

B. Pembahasan 

1. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus 

perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK 

Berdasarkan hasil putusan hakim pada perkara tersebut landasan 

hukum yang digunakan hakim adalah sebagai berikut: 

- Pasal 125 ayat (1) HIR 

Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan “jikalau si tergugat, 

walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang 

ditentukan, dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku 

                                                           
8 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK, 28-30. 
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wakil atau kuasanya,  ma k a  gu ga ta n  itu  d i t er ima  denga n  

k epu tu sa n  t idak  ha di r  kecuali jika nyata kepada Pengadilan 

Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.” 9 

Dalam kasus ini gugatan tersebut diputus verstek karena 

Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II 

tidak hadir dipersidangan  atau mewakilkan kuasanya meskipun  

telah dipanggil secara resmi dan patut. 

- Pasal 130 HIR jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur 

mediasi di pengadilan. 

Pasal 130 HIR “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah 

pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan 

ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka”.10 Yang 

dihubungkan dengan PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tentang 

prosedur mediasi di pengadilan menurut Pasal 6 ayat (1) “Para Pihak 

wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau 

tanpa didampingi oleh kuasa hukum”.11 

Mediasi dilakukan agar Mediator dapat mendengarkan secara 

langsung keinginan para pihak yang berperkara. Namun, pihak 

Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak 

hadir dipersidangan untuk melakukan musyawarah dengan 

Penggugat, Sehingga hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak. 

                                                           
9 Pasal 125 ayat (1) HIR . 
10 Pasal 130 HIR. 
11 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 6 ayat 

(1). 
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- Pasal 144 ayat (1) HIR jo Pasal 1905 KUPerdata dan Pasal 147 HIR 

jo. Pasal 1911 KUHPerdata 

Pasal 144 ayat (1)  HIR  “ Saksi-saksi yang datang pada hari 

yang ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi 

seorang”.12 Yang berhubungan dengan Pasal 1905 KUPerdata 

“Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat pembuktian lain di 

muka Pengadilan tidak boleh dipercaya”.13 

Pada pembuktian dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 

dua orang saksi yaitu pegawai/ karyawannya karena satu orang saksi 

belum bisa dijadikan dasar pembuktian.  

Dalam  Pasal 147 HIR  syarat formil saksi yaitu “memberikan 

keterangan secara lisan”.14 Yang berhubungan dengan Pasal 1911 

KUHPerdata “Tiap saksi diwajibkan menurut cara agamanya 

bersumpah atau berjanji bahwa ia akan  menerangkan apa yang 

sebenarnya”.15 

Saksi-saksi memberikan keterangannya terpisah secara lisan dan 

disempurnakan dengan mengangkat sumpah di persidangan. 

Sehingga  saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi dan diterima 

sebagai bukti saksi. 

- Pasal 165 HIR jo Pasal 1875 KUHPerdata 

                                                           
12 Pasal 144 ayat (1) HIR. 
13 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Jakarta Timur: 

PT. Balai Pustaka, 2013), 529. 
14 Pasal 147 HIR. 
15 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Jakarta Timur: 

PT. Balai Pustaka, 2013),531. 



72 
 

 
 

Pasal 165 HIR menegaskan “akta otentik yaitu suatu akta yang 

dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, 

merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli 

warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang 

tercantum didalamnya dan bukan tentang yang tercantum 

didalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir 

ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya 

dengan pokok dari pada akta.”16 Yang berhubungan dengan Pasal 

1875 KUHPerdata yang menyatakan “ Suatu tulisan dibawah tangan 

yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau 

yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, 

memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta 

para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, 

bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.”17 

Berdasarkan uraian pasal tersebut telah terbukti adanya bukti P.1 

(akad pembiayaan murabahah) yang telah ditandatangani  pada 

tanggal 7 Maret 2014  antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, 

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II 

menerima pembiayaan Rp 40.000.000,00 . Dapat dipahami tanda 

tangan pada hakekatnya adalah tanda/ciri pembuat atas suatu 

dokumen yang dibenarkan atau diakui kebenarannya sehingga sah 

dan mengikat para pihak.  

                                                           
16 Pasal 165 HIR. 
17 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Jakarta Timur: 

PT. Balai Pustaka, 2013),512. 
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Selain itu bukti yang lain yaitu bukti P.2 (Surat Pernyataan 

Serah Terima Jaminan) dan bukti P.5 (Surat Serah Terima Jaminan). 

- Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata 

Pasal 165 HIR yang berhubungan dengan Pasal 1870 

KUHPerdata “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak 

beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat 

hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat 

didalamnya.”18 

Bersadarkan uraian Pasal tersebut penggugat telah memberikan 

antara lain bukti P.3 (Sertifikat SHM No.xxx atas nama xxx), bukti 

P.4 (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan), bukti P.6 (Asli 

BPKB Sepeda Motor), P.12 (kwitansi pembayaran) dan P.13 (Surat 

Pernyataan) yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II.  

- Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUHPerdata 

Pasal 165 HIR yang berhubungan dengan Pasal 1878 

KUHPerdata “Perikatan-perikatan utang sepihak dibawah tangan 

untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan suatu barang 

yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya 

ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri atau paling sedikit, 

selain tanda tangan,  harus ditulis dengan tangan si penanda tangan 

sendiri suatu perjanjian yang memuat jumlah atau besarnya barang 

yang berutang. Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatan 

                                                           
18 Ibid., 521. 
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dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima 

sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”19 

Berdasarkan uraian Pasal tersebut Penggugat telah menyerahkan 

bukti P.7 (Asli Surat Pernyataan Tergugat I untuk membayar 

angsuran), bukti P.8 (Asli tagihan jatuh tempo), bukti P.9 (Asli 

Daftar Angsuran), bukti P.10 dan P.11 (Asli somasi dan Undangan 

dari kuasa hukum Penggugat) . 

- Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo 

Putusan Hakim Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil 

Pasal 55 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

Pasal 49 huruf I UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan 

Agama “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam dibidang ekonomi syariah”.20 

Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah menyebutkan “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan 

penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.”21 

Berdasarkan uraian Pasal tersebut Pengadilan Agama 

Yogyakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk 

                                                           
19 Ibid., 524. 
20 Pasal 49 huruf I UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. 
21 Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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menyelesaikan perkara sengketa pada akad pembiayaan murabahah 

ini. 

- Pasal 171 dan 172 HIR 

Pasal 171 HIR yang menyatakan “menerangkan apa yang 

dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.”22 Didalam Pasal 172 

menyatakan “Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus 

menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari 

saksi-saksi, cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui 

dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-

sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk 

perkara dengan cara begini atau begitu, tentang perikelakuan adat 

dan kedudukan saksi dan pada umumnya segala hal yang dapat 

menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak.”23 

Berdasarkan uraian Pasal tersebut Saksi 1 dan Saksi 2 telah 

memberikan keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri / 

dialami sendiri dan relevan dengan demikian keterangan para saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi. 

- Pasal 36 KHES 

Pasal 36 KHES disebutkan bahwa pihak dapat dianggap 

melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:24 

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. 

                                                           
22 Pasal 171 HIR. 
23 Pasal 172 HIR. 
24 Pasal 36 KHES. 
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b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang 

dijanjikannya. 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan. 

Berdasarkan uraian Pasal tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah 

memenuhi unsur wanprestasi atau telah melakukan ingkar janji. 

- Pasal 1243 KUHPerdata 

Pasal 1243 KUHPerdata “ Penggantian biaya, kerugian dan bunga 

karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, kepada 

Debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi 

perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya 

hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang 

melampaui waktu yang telah ditentukan.”25 

Berdasarkan uraian Pasal tersebut unsur-unsur wanprestasi oleh 

Tergugat I dan Tergugat II telah terpenuhi karena sudah dinyatakan 

lalai tetapi tidak mau membayar sampai waktu yang telah ditentukan 

dan telah menyebabkan kerugian pihak Penggugat. 

- Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah 

mampu yang menunda-nunda pembayaran 

Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas 

Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu pada angka 

                                                           
25 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Jakarta Timur: 

PT. Balai Pustaka, 2013), 354. 



77 
 

 
 

(1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 

LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda 

pembayaran dengan sengaja, angka (3) Nasabah mampu yang 

menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan 

itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi, angka 

(4) Sanksi didasarkan prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih 

disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, angka (5) Sanksi dapat 

berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar 

kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.26 

- Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah  

Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

menyatakan “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-

hatian.” 

Berdasarkan uraian tersebut penggugat (BMT) tidak 

memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan sesuai dengan kasus ini 

karena perbankan syariah maupun BMT sama-sama pelaku jasa 

keuangan syariah. 

- SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, SEMA 

Nomor 04 Tahun 2001, SEMA Nomor 03 Tahun 2000 butir 7, dan 

SEMA Nomor 6 Tahun 1975. 

                                                           
26 Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang 

menunda-nunda pembayaran. 
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SEMA Nomor 04 Tahun 2001 yang mengatur bahwa dalam 

putusan serta merta harus disertai dengan penetapan dan apabila 

majelis akan mengabulkan permohonan putusan serta merta harus 

memberitahukan Ketua Pengadilan.27 

SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta butir 

7 menyatakan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan 

nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian 

pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan 

yang membatalkan putusan tingkat pertama.”28 

SEMA Nomor 6 Tahun 1975  yang menegaskan harus mendapat 

persetujuan dari Pengadilan tinggi (Pengadilan Tinggi Agama).29 

- SEMA Nomor 03 Tahun 1978 (tanggal 1 April 1978) dan Pasal 180 

ayat (1) HIR 

SEMA Nomor 03 Tahun 1978 (tanggal 1 April 1978) yang 

menyatakan “…agar supaya tidak menjatuhkan putusan “uitvoerbaar 

bij voorraad” walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/  

191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi.”30 

Pasal 180 ayat (1) HIR yang menyatakan31 “ Biarpun orang 

membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, 

maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan 

                                                           
27 SEMA Nomor 04 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij 

Voorraad) dan Provisionil. 
28 SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta. 
29 SEMA Nomor 6 Tahun 1975. 
30 SEMA Nomor 03 Tahun 1978 (tanggal 1 April 1978). 
31 Pasal 180 ayat (1) HIR. 
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hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat 

tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai 

bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan 

hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan 

tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik.”  

Berdasarkan uraian Pasal tersebut karena ada larangan meskipun 

syarat-syarat telah dipenuhi oleh Penggugat, putusan yang dapat 

dilaksanakan terlebih dahulu harus di tolak. 

- Pasal 118 ayat (1) dan ayat (3) HIR 

Pasal 118 ayat (1) yang menentukan “bahwa yang berwenang 

mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal 

Tergugat.”  Pada ayat (3) “yang menentukan gugatan diajukan pada 

Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat.” 

Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk mengadili 

perkara ini, karena tempat tinggal terakhir Tergugat I dan Tergugat II 

berada diwilayah Yogyakarta dan perkara ini merupakan sengketa 

ekonomi syariah oleh karena gugatan yang diajukan penggugat 

menggunakan dalil yang tepat dan alat bukti kuat maka Tergugat I dan 

Tergugat II dihukum membayar biaya perkara. 

Dengan demikian pertimbangan Hukum Hakim tersebut sesuai 

dengan Hukum Islam. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 59 

yang berbunyi:  
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طِ 
َ
ِطيُعوا اَّللََّ َوأ

َ
يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أ

َ
ا يُعوَيا أ

وِلي اْلأَمأِر ِمنأُكمأ ۖ َفِإنأ َتَنازَ 
ُ
ي مأ فِ عأتُ الرَّسُوَل َوأ

 شَيأٍء َفُردُّوُه ِإَلى اَّللَِّ َوالرَّسُولِ 

َيوأِم اْلأخِ   كَ َخيأٌر ذَٰلِ  ِر   ِإنأ ُكنأُتمأ ُتؤأِمُنوَن ِباَّللَِّ َوالأ

حأسَ 
َ
ِويلً َوأ

أ
   )59 )النساء:  ُن َتأ

                          Artinya : “ Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah 

kepada kepada Rasul dan penguasa darimu. Jika kamu 

berselisih tentang sesuatu rujukkanlah kepada (kitab) 

Allah dan (sunnah) Rasul, jika  memang beriman kepada 

Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan 

lebih baik bagimu” ( Qs. An-Nisa/4: 59).32 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga dalam akad pembiayaan 

murabahah pada perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK 

Pada kasus ini Penggugat (yang berpiutang atau BMT) dan Tergugat 

I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah membuat dan 

menyepakati Akad Pembiayaan Murabahah Nomor:- tanggal 7 Maret 

2014. Tergugat I dan Tergugat II (yang berutang) telah menerima 

pembiayaan sebesar Rp 40.000.000,00. Dan memberikan jaminan sepeda 

motor milik yang berutang dan sertifikat tanah milik pihak ketiga 

(penjamin). Namun, Pihak yang berutang menunggak pembayaran atau 

telah wanprestasi dan Pihak yang berpiutang (BMT) telah dirugikan. 

                                                           
32 Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 

154. 
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Akad pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan 

barang berdasarkan jual-beli dimana Bank/ BMT membiayai atau 

membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual 

kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 

Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/mengangsur dalam 

jangka waktu yang ditentukan.33 Dalam hal ini pihak yang berutang dan 

yang berpiutang telah menyepakati akad pembiayaan pembiayaan 

murabahah nomor:- tanggal 7 Maret 2014 yang sah dan mengikat sebesar 

Rp 40.000.000,00  namun pihak yang berutang tidak membayar utangnya 

tersebut sesuai jangka waktu yang ditentukan saat akad.  

Pihak BMT sebagai pihak penggugat atau yang berpiutang kurang 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan surat persetujuan 

dan pemberian pinjaman pembiayaan. BMT dan Perbankan Syariah 

merupakan pelaku usaha jasa keuangan syariah. Menurut Pasal 2 UU 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:34 “Perbankan Syariah 

dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, 

demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.” Dalam hal ini terlihat 

pihak yang berutang telah beritikad baik untuk membayar dengan 

mengangsur utangnya baik sebelum ataupun setelah di somasi, namun 

akan tetapi tidak mampu membayar. Dan pihak yang berpiutang pun telah 

beritikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. 

Namun, kesalahan terjadinya pembiayaan yang bermasalah bukan 

                                                           
33 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum…,26. 
34 Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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kesalahan pihak yang berutang saja tetapi juga dari pihak yang berpiutang 

(BMT) sehingga denda yang disepakati saat akad dibagi dua. 

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan pada Pasal 4 

Ayat (5): ”Untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah serta 

koperasi, dan/atau program pemerintah, pemerintah dapat menunjuk atau 

menugaskan Lembaga Penjamin milik Pemerintah.”35 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan 

pemberian kredit, merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur 

untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.36 Dalam kasus 

ini BMT untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan 

kredit atau pembiayaan harus melakukan penilaian terhadap aspek 

prospek usaha, watak, kemampuan membayar, modal, agunan (jaminan) 

dari pihak yang berutang. Namun, dalam hal ini BMT (yang berpiutang) 

tidak melakukan penilaian terhadap kemampuan membayar pihak yang 

berutang terbukti telah mengangsur pembayaran namun tidak mampu, dan 

terhadap agunan (jaminan) tersebut adalah milik pihak ketiga (penjamin).  

Permasalahannya karena jaminan yang digunakan yang berutang 

berupa Sertifikat Tanah bukan miliknya sendiri melainkan milik pihak 

ketiga (penjamin) sedangkan pihak ketiga bukan yang mempunyai utang 

dan tidak melakukan wanprestasi tetapi menjadi korban yang disebabkan 

yang berutang wanprestasi. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan 

                                                           
                35 UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 

36 Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR 

tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit. 
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hukum. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu  

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.37  

Pihak ketiga sebagai Penanggung dalam melaksanakan 

kewajibannya oleh undang-undang diberikan hak-hak tertentu yang 

sifatnya memberikan perlindungan. Perlindungan hukum terhadap pihak 

ketiga yang telah dirugikan karena objek yang dijaminkan menjadi 

pelunas utang bagi pihak yang berutang. 

Maka berdasarkan kasus tersebut, pihak BMT sebagai yang 

berpiutang mengalami kerugian karena pihak yang berutang wanprestasi 

dan pihak ketiga (penjamin) yang menjaminkan sertifikat tanahnya juga 

mengalami kerugian karena harta yang dijaminkan di eksekusi oleh BMT  

untuk melunasi pembiayaan yang berutang karena pihak yang berutang 

tidak bertanggung jawab untuk melunasi utangnya dan tidak bertanggung 

jawab untuk mengembalikan jaminan pihak ketiga.  

Pihak yang berutang dan yang berpiutang telah menyepakati akad 

pembiayaan pembiayaan murabahah nomor:- tanggal 7 Maret 2014 yang 

sah dan mengikat oleh karena itu  menurut perspektif Hukum Islam 

bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Sebagaimana Firman Alloh 

dalam QS. Al- Maidah ayat 1 yang berbunyi : 

                                                           
37 Satjipto, Rahardjo: Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang 

berubah, 1999, Jurnal Masalah Hukum. 
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ُعُقوأدِ  وأُفوأا ِبالأ
َ
يَُّها الَِّذيأَن آَمُنوأا أ

َ
. )  ..َيا أ

 (1الما ئدة : 

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji...” (Qs. 

Al- Maidah/5: 1).38  

Mengenai agunan/ jaminan yang menjadi syarat dalam pembiayaan 

murabahah dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda: 

ُمسأِلُموأَن َعَلى شُُروأِطِهمأ ِإالَّ شَرأًطا َحرَّ  وأ  لالً َم حَ الأ
َ
أ

َحلَّ َحَراًما
َ
 و صححه )1352واه الترمذي ))ر  أ

 في  بن ماجها

 صحيح سنن الترمذي(

Artinya: Orang-orang Islam itu menurut syarat-syarat mereka yang 

telah disepakati, kecuali syarat mengharamkan yang halal dan 

menghalalkan yang haram. (HR.Attirmidzi (1352), dan 

disahihkan oleh Ibnu Majah dalam Shahih Sunan 

Attirmidzi).39 

Dengan demikian, Hukum Islam membolehkan apabila di  dalam 

persyaratan akad pembiayaan murabahah  harus ada jaminan, asalkan 

                                                           
38 Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 

186. 

            39Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, Shahih Sunan Attirmidzi, Jilid II, (Riyad: Maktabah Al-

Ma’arif Linatsir Wa At-Tauzi’ ),77. 
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syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang 

haram. Pihak BMT tersebut boleh meminta jaminan kepada yang 

berutang (nasabah) sebagai jaminan atas utangnya. Jadi, walaupun 

jaminan tersebut milik orang lain, jika sudah berjanji dan tanpa ada 

paksaan tetap sah. Sah agunan untuk di eksekusi jika ada perjanjian yang 

memenuhi persyaratan dan agunan milik sah seseorang. Namun, harus 

memperhatikan asas perjanjian islam yakni asas keadilan. Akad harus 

senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak 

boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.40 Oleh karena itu,  

pihak ketiga berhak mendapat perlindungan terhadap hartanya ( Hifz Al-

mal) karena agama islam mengakui dan melindungi hak milik 

perseorangan  dalam peringkat daruriyat mengenai tarta cara pemilikan 

harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah.  

Seseorang yang menggunakan harta orang lain untuk dijadikan 

agunan guna memenuhi keperluan dirinya wajib mengganti harta tersebut 

apabila agunan  itu di eksekusi. Orang yang menggunakan harta orang 

lain mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut, seperti 

halnya orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain dan dalam 

meminjam harta orang lain wajib dilakukan pencatatan sesuai dengan 

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi : 

                                                           
40 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum... ,50. 
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يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَينأُتمأ 
َ
 يأنٍ دَ بِ َيا أ

َجٍل ُمسَمًّى َفاكأُتُبوُه   
َ
 ...(ِإَلىَٰ أ

 )282البقرة:

               Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, jika kamu 

bertransaksi atas dasar hutang dalam waktu yang 

ditentukan, tulislah” (Qs. Al -Baqarah/2: 282). 41 

Berdasarkan ayat tersebut mengisyaratkan agar akad dilakukan 

benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang 

melakukan akad.  

                                                           
41 Zaini Dahlan, Qur’an Karim...,83. 


