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PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MURABAHAH  

DI BPRS KLATEN  

( Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten 

 nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt) 

 

Abstrak 

 

Pada tanggal 1 Agustus 2018 Pengadilan Agama menerima gugatan tentang 

pemenuhan kewajiban akad pembiayaan murābahah dengan nomor perkara 

1135/Pdt.G/2018/PA/Klt, yang diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Al Mabrur, yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Klaten-Solo Km 04, Kerubaru, 

Belangwetan. Klaten Utara, dalam hal ini diwakili oleh Arifin Hidayat, SE. Dalam 

kedudukannya selaku direktur utama PT BPRS Al Mabrur. Disini mereka menggugat 

Tri Suyatmi dan Panut Basuki, bertempat kediaman di Jalan Prigi Wetan RT.03 

RW.0 Kelurahan Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten selaku 

Nasabah. Berdasarkan permasalahan diatas, telah dilakukan penelitian di Pengadilan 

Agama Klaten, terhadap Putusan nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt., antara lain apa 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan perkara nomor 

1135/Pdt.g/2018/PA.Klt., apakah keputusan hakim Pengadilan Agama tentang 

Wanprestasi akad Murābaḥah di BPRS Klaten sudah sesuai dengan Fatwa DSN-

MUI. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode evaluatif yaitu dengan cara mengukur manfaat 

dan kegiatan tertentu, serta mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematik 

untuk menentukan nilai atau manfaat pada isi berkas putusan nomor 

1135/Pdt.g/2018/PA.Klt. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan 

Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Klaten, dan dokumen-dokumen di Pengadilan 

Agama. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Hakim 

atas perkara nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt adalah menyatakan sah akad Murābaḥah 

no : 2414/APJBM/AL MABRUR/VI/2017, Tergugat terbukti melakukan wanprestasi 

dan membayar ganti rugi materiil Rp. 36.269.864 dan membayar biaya perkara. Dasar 

hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan sudah sesuai 

dengan Hukum Ekonomi Islam yaitu menggunakan Fatwa Dewan Syariah-Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang akad Murābaḥah. Dalam menetapkan putusan 

tersebut Majelis Hakim juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan. Dalam pokok 

perkara pihak penggugat memohon dinyatakan sah sita jaminan atas barang milik 

tergugat, menyatakan sah Akad Murābaḥah no : 2414/APJBM/AL 

MABRUR/VI/2017 menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan 

menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi  materiil dan biaya yang timbul dari 

perkara tersebut.  

    

Kata Kunci : Murābaḥah, Wanprestasi, Fatwa-DSN-MUI, Pengadilan. 
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Abstract 

 

On August 1st, 2018 Religious Courts accept lawsuits regarding the fulfillment of 

obligations of contract financing Murābaḥah with the case number is 1135/Pdt. 

G/2018/PA/Tlc, filed by PT Bank Syariah Folk Financing Al Mabrur, based on the 

law on the road Kingdom-Solo and Klaten Km 04, Kerubaru, Belangwetan. North 

Klaten, case is represented by Arifin Hidayat, SE. in his position as President 

Director of PT BPRS Al Mabrur. Here they are suing Tri Suyatmi and Panut Basuki, 

lived at Jalan Prigi Wetan RT. 03 RW 0 Wards of the village Jogosetran, Kalikotes, 

Klaten District as clients. Based on the above issues, research been done on the 

Religious Court of Klaten, to the case number of 1135/Pdt. g/2018/PA. Tlc., among 

other things what is the consideration of the religious court judges the effort in 

resolving the matter number 1135/Pdt. g/2018/PA. TLC., whether the decisions of the 

Religious Court judges about the Tort of contract Murābaḥah in Klaten BPRS is in 

compliance with the DSN-MUI Fatwa. Research methodology that used in this 

research is the author's approach to evaluative methods with qualitative, namely by 

means of measuring the benefits and certain activities, as well as collect and analyze 

the data systematically to determine the value or the benefits of the contents of the 

case number 1135/Pdt. g/2018/PA. Tlc. Data is obtained from observations, 

interviews with the judges and the court clerk Klaten, and Religious documents in 

court. Based on the results of the research can be concluded that the decision of a 

judge of the case number 1135/Pdt. g/2018/PA. TLC is in valid declared at 

Murābaḥah contract no: 2414 and/APJBM/AL M/VI/2017, Defendants are proved 

doing wanprestasi and pay compensation for material loss of Rp. 36,269,864 and pay 

the fees. The basic law that used in determining the Justice of the verdict of the 

Tribunal is in compliance with the laws of the Islamic Economy i.e. the Shariah 

Board Fatwa-use Assembly Indonesia Ulema (DSN-MUI) about the Murābaḥah 

contract. Regarding on ruling the decision, Tribunal Judges also lists Basic Law Book 

law civil law (the Criminal Code) to strengthen the references and results of the 

verdict. In the subject matter of case plaintiff pleading legitimate sita stated 

warranties of goods belonging to the defendant, stating legitimate Murābaḥah 

Contract no: 2414 and/APJBM/AL M/VI/2017 declared the defendants have done a 

tort and punish the defendants to pay the punitive material damages and costs arising 

from the matter. 

 

Key words: Murābaḥah, Tort, Fatwa-DSN-MUI, The Courts. 

 

1. PENDAHULUAN  

Perkembangan sistem ekonomi syari’ah di Indonesia saat ini semakin pesat, salah 

satunya ditandai dengan pertumbuhan bank-bank syari’ah di Indonesia. Keberadaan 
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Bank Syari’ah semakin kuat dengan terbentuknya peraturan pemerintah yang 

mengatur Perbankan Syari’ah.  

Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah adalah perbankan yang didirikan untuk 

melayani Usaha Mikro dan Makro. Berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan syari’ah 

mempunyai beberapa aplikasi pembiayaan salah satunya yaitu Murābaḥah, Menurut 

ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai 

Murābaḥah bahwa barang yang diperjualbelikan dalam akad pembiayaan Murābaḥah 

tidak diharamkan oleh syari’at Islam, hal ini diperbolehkan asal tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syari’ah.  

Dalam pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syari’ah 

dijelaskan bahwa ayat (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh 

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) dalam hal perkara pihak telah 

memperjanjikan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penyelesaian dilakukan sesuai isi akad. (3) penyelesaian sengketa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. 

Semakin berkembangnya zaman, konflik dan sengketa yang terjadi di perbankan 

syariah semakin beragam dan banyak jumlahnya yang menuntut pemecahan dan 

penyelesaian. Salah satu kasus yang terjadi adalah sengketa di BPRS AL-Mabrur 

dalam akad murabahah. Tri Suyatmi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri 

sendiri yang telah mendapat persetujuan suami Panut Basuki, untuk selanjutnya 

disebut juga Nasabah. Nasabah telah mengajukan permohonan kepada BPRS Al 

Mabrur untuk membeli tanah, dan berdasarkan permohonan Nasabah tersebut BPRS 

Al Mabrur menyetujui, dan dengan akad murābaḥah ini mengikat diri untuk 

membiayai seluruh harga pembelian, menyediakan dan selanjutnya menjual tanah 

tersebut kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan yang ada diakad murābaḥah. 

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani akad 

murābahah ini.  
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Kemudian Nasabah melanggar ketentuan/ ingkar janji terhadap akad murābaḥah 

yang telah disepakati, Nasabah berjanji melakukan pembayaran angsuran sesuai 

dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan, Nasabah sepakat dan setuju untuk 

melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal angsuran tiap bulannya hingga akad 

tersebut jatuh tempo. namun pada kenyataannya Nasabah tidak melaksanakan 

kewajibannya tersebut. Terjadi perselisihan didalam melaksanakan akad ini, maka 

Nasabah dan BPRS Al Mabrur berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah. 

Dalam hal usaha menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah tidak 

menghasilkan keputusan yang disepakati kedua belah pihak, maka dengan ini 

Nasabah dan BPRS Al Mabrur sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta 

memberi kuasa kepada kantor Pengadilan Agama Klaten untuk memberikan 

putusannya, bahwa pendapat hukum atau putusan yang ditetapkan bersifat final dan 

mengikat.   

Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 1 Agustus 2018 di kepaniteraan menerima 

gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan murābaḥah dengan nomor 

perkara 1135/Pdt.G/2018/PA/Klt yang diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Al Mabrur, yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Klaten-Solo Km 04, 

Kerubaru, Belangwetan. Klaten utara, dalam hal ini diwakili oleh Arifin Hidayat, SE. 

Dalam kedudukannya selaku direktur utama PT BPRS Al Mabrur. Disini mereka 

menggugat Tri Suyatmi dan Panut Basuki selaku Nasabah. Dalam amar keputusan 

pengadilan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan demi hukum 

perbuatan tergugat waprestasi/ingkar janji kepada penggugat.  

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut mengenai “ Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah di BPRS Klaten ( 

Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt) ”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study research) yang 

bermaksud mengumpulkan data secara langsung. Dalam hal ini yang menjadi objek 
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penelitian ialah putusan perkara nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt. Tentang akad 

murabahah di Pengadilan Agama.   

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif. Metode evaluatif bertujuan untuk 

mengukur manfaat dan kegiatan tertentu, serta mengumpulkan dan menganalisis data 

secara sistematik untuk menentukan nilai atau manfaat pada isi berkas putusan nomor 

1135/Pdt.g/2018/PA.Klt. Tentang akad murābaḥah di Pengadilan Agama.   

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Pengadilan Agama Klaten yang 

beralamat di Jalan Kyai Haji Samanhudi No.9, Ngentak, Mojayan, Jawa Tengah.  

Metode prngumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara 

hakim yang menutup perkara, dan panitera, dokumentasi berupa berkas putusan dan 

foto yang berkaitan dengan pokok penelitian. Metode analisis data yang gunakan 

penulis yakni metode evaluatif yaitu metode data yang dihasilkan merupakan data 

kualitatif dan akan dianalisis dengan metode deskriptif evaluatif dengan pola pikir 

induktif yaitu metode pengumpulan data untuk menetapkan apakah tujuan 

pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Berdasarkan nomor perkara 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt berkaitan dengan sengketa 

wanprestasi ini adalah gugatan antara tergugat (Tri Suyatmi) dan penggugat (Arifin 

Hidayat, SE).  Tri Suyatmi telah mengajukan permohonan kepada BPRS Al Mabrur 

untuk membeli tanah, dan berdasarkan permohonan Tri Suyatmi tersebut BPRS Al 

Mabrur menyetujui, dan dengan akad murābaḥah ini mengikat diri untuk membeli, 

menyediakan dan selanjutnya menjual tanah tersebut kepada Tri Suyatmi sesuai 

dengan ketentuan yang ada diakad murābaḥah. Selanjutnya kedua belah pihak 

sepakat untuk membuat dan menandatangani akad murābaḥah ini.  

Kemudian Tri Suyatmi melanggar ketentuan/ ingkar janji terhadap akad 

murābaḥah yang telah disepakati, Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu : 
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1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat 

waktunya; 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 

Tri Suyatmi berjanji melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal 

angsuran yang telah ditetapkan, Tri Suyatmi sepakat dan setuju untuk melakukan 

pembayaran sesuai dengan jadwal angsuran tiap bulannya hingga akad tersebut jatuh 

tempo. namun pada kenyataannya Tri Suyatmi tidak mau membayar sisa 

kewajibannya tersebut. Terjadi perselisihan didalam melaksanakan akad ini, maka 

BPRS Al Mabrur berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah. Dalam hal 

usaha menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah tidak menghasilkan 

keputusan yang disepakati kedua belah pihak, maka dengan ini BPRS Al Mabrur 

sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada kantor 

Pengadilan Agama Klaten untuk memberikan putusannya, bahwa pendapat hukum 

atau putusan yang ditetapkan bersifat final dan mengikat.   

Pokok perkara nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt adalah wanprestasi akad 

murabahah sebesar Rp. 20.000.000,- dengan perhitungan harga pokok sebesar Rp. 

30.800.000,- dengan margin keuntungan sebesar Rp. 10.080.000,- jangka waktu 

(masa) piutang tersebut berlangsung selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 

penandatanganan akad yaitu tanggal 12 juni 2017 sampai dengan 12 juni 2020. 

Berdasarkan akad pasal 6 tentang jangka waktu dan cara pembayaran angsuran 

dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tergugat berjanji melakukan 

pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dan lunas 

pada saat jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, tergugat tidak melaksanakan 

kewajibannya tersebut dan hingga saat ini, pembayaran angsuran tergugat mengalami 

keterlambatan pembayaran. 

Akibat perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi tersebut pihak penggugat 

sesuai dengan akad Pembiayaan Murabahah Nomor 2414/APJBM/AL 

MABRUR/VI/2017 yang perinciannya perbulan Juli 2018 sebagai berikut: 

1. Sisa pokok : Rp.  17.222.220 

2. Margin Keuntungan  :  Rp.    8.680.000 
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3. Denda Keterlambatan :  Rp.       367.644 

4. Biaya lelang dsb :           10.000.000  + 

5. Total Kewajiban & Biaya    :           36.269.864 

Tergugat selalu mengulur waktu dalam pembayaran angsuran. Pihak Penggugat 

telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan 

pembayaran angsuran namun Tergugat selalu menghindar dan sulit ditemui. 

kemudian dari pihak penggugat telah melayangkan beberapa kali surat peringatan dan 

memberikan kesempatan kepada pihak tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan 

pihak tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak penggugat.  

Untuk menjamin gugatannya, pihak penggugat mohon kepada Ketua Pengadilam 

Agama Klaten berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan atas barang tetap milik 

Tergugat yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Klaten yaitu berupa tanah SHM No 

01979 No. Surat Ukur 00297/Jogosetran/2016, tanggal 28/09/2016 Luas 167 m2 a.n 

Tri Suyatmi yang terletak di Jogosetran, Jogosetran, Kalikotes, Klaten yang telah 

diikat dengan pengikatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan 

Sertifikat Hak Tanggungan Nomer : 2895/2018 dengan pemegang hak tanggungan 

atas nama PT. BPRS AL MABRUR KLATEN. 

Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan tetapi Tergugat 

tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut hingga saat 

ini, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa 

Ekonomi Syariah, kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 

21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.  

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yaitu 

Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah al Mabrur Klaten hadir dalam 

persidangan, demikian Tergugat 1 dan Tergugat 2 hadir secara pribadi dipersidangan. 

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, 

akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang 
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isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Berdasarkan atas gugatan Penggugat, 

Tergugat telah menyampaikan jawaban, yang pada pokoknya "menurut Tergugat 

segala apa yang disampaikan Penggugat di dalam gugatannya adalah seluruhnya 

benar", pada dasarnya Tergugat ingin menyelesaikan kewajiban tersebut, akan tetapi 

Tergugat tidak sanggup, kecuali dilakukan restrukturisasi ulang dan diberi tenggang 

waktu penyelesaian selama 10 bulan, sedangkan Penggugat tidak lagi bersedia 

merestrukturisasi utang tersebut, karena selama ini telah dilakukan dan Penggugat 

tetap menginginkan agar Tergugat menyelesaikan kewajiban sesuai tenggat waktu 

yang telah diberikan.  

Berikut ini penulis mencoba menganalisis putusan  mengenai perkara wanprestasi 

akad murabahah sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan agama klaten 

nomor perkara 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt.  

Berdasarkan segi hukum yang dijatuhkan hakim, menyatakan bahwa 

perbuatan Tri Suyatmi melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada 

penggugat, tergugat berjanji melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan 

jadwal angsuran yang telah ditetapkan dan lunas pada saat jatuh tempo. 

Namun pada kenyataannya, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya 

tersebut. Tergugat selalu mengulur waktu dalam pembayaran angsuran. 

Pihak Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait 

dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat selalu 

menghindar dan sulit ditemui. kemudian dari pihak penggugat telah 

melayangkan beberapa kali surat peringatan dan memberikan kesempatan 

kepada pihak tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan pihak tergugat 

tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak penggugat.  

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

Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran bahwa : 

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

kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda 

pembayaran dengan disengaja.   
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2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force    

majeur tidak boleh dikenakan sanksi.  

3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh 

dikenakan sanksi. 

3.2  Pembahasan 

Berdasarkan putusan Hakim sudah benar secara prosedural dan telah 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI  No. 17/DSN-MUI/IX/2000.  

1) Berdasarkan segi hukum yang dijatuhkan, Hakim memutus agar pihak 

tergugat membayar semua sisa kewajiban kepada penggugat berupa :  

 Utang pokok berikut margin Rp. 25.902.220,- 

 Denda keterlambatan sejumlah Rp. 367.644,- 

 Biaya pengurusan dan lelang sejumlah Rp. 10.000.000,-  

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/II/2004 tentang Ganti 

Rugi (Ta’wiḍ) :  

 Ganti rugi (ta’wiḍ) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan 

sengaja atau karena kelalailan melakukan sesuatu yang menyimpang dari 

ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.  

 kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, berupa biaya-biaya 

riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya 

dibayarkan 

 Pihak yang cidera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya 

lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.  

Berdasarkan putusan Hakim sudah benar secara prosedural dan telah 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI  No. 43/DSN-MUI/IX/2004.  

2) Menghukum tergugat untuk menjual obyek agunan secara suka rela atau 

menyerahkan obyek anggunan secara sukarela kepada penggugat untuk 

dijual, jika tidak maka penjualan dilakukan secara paksa melalui proses 

lelang umum kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
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(KPKNL) Surakarta, apabila tergugat tidak bisa membayar semua sisa 

kewajiban penggugat sejumlah yang telah diuraikan pada amar putusan no 2 

diatas.  

Ditinjau dari tata cara penyitaan dan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-

MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak 

Mampu Membayar:  

 Tata Cara Penyitaan  

 Sita hanya dapat dilaksanakan atas dasar penetapan pengadilan 

 Penyitaan dilakukan oleh juru sita atau panitera berdasarkan surat 

tugas yang ditunjuk dalam surat penetapan 

 Pemberitahuan penyitaan harus sudah diberitahukan kepada termohon 

sita atau tergugat 

 Juru sita dibantu dua orang saksi 

 Pelaksanaan sita dituangkan dalam berita acara penyitaan.  

 Pendaftaran sita, berita acara penyitaan didaftarkan dan diumumkan 

di kantor pendaftaran yang berwenang.  

 Menyatakan sita sah dan berharga  

 Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang 

Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar:  

 Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada 

atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati 

 Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan 

 Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS 

mengembalikan sisanya kepada nasabah; 

 Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang 

tetap menjadi utang nasabah  

Berdasarkan putusan Hakim sudah benar secara prosedural dan telah 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI  No. 47/DSN-MUI/IX/2005.  
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3) Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga 

putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 401.000,- 

Menurut penulis, bahwa keputusan hakim yang digunakan sudah 

sesuai secara prosedural. Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim 

juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan. Di dalam dasar hukum 

majelis hakim, Fatwa DSN-MUI tidak dicantumkan, sebelum Majelis Hakim 

menggunakan KUHPerdata seharusnya terlebih dahulu Majelis Hakim 

menggunakan rujukan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia.   

Bagi Pengadilan Agama rujukan yang bersumber dari Fatwa  DSN-

MUI sangat penting untuk dicantumkan. Karena Hakim Pengadilan Agama 

dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dituntut harus mengacu pada 

ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia, baik dalam 

bentuk perundang-undangan yang khusus membahas tentang ekonomi syariah 

maupun fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI.  

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum 

yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan putusan Nomor 

1135/Pdt.G/2018/PA.Klt sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam yaitu 

menggunakan Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

tentang akad murābaḥah. Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim 

juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

1) Majelis Hakim memutuskan  dengan  menyatakan Tergugat yang telah 

dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, 

namun tergugat tidak lagi hadir, mengabulkan gugatan Penggugat, 

Menyatakan sah secara hukum Akad Murābaḥah Nomor 2414/APJBM/AL 

MABRUR/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
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penggugat dengan tergugat. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan 

cidera janji/ wanprestasi/ingkar janji terhadap akad Murābaḥah Nomor 

2414/APJBM/AL MABRUR/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang merugikan 

penggugat yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp. 36. 269.864,- (tiga puluh 

enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh 

empat rupiah ) menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 

36. 269.864,- (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu 

delapan ratus enam puluh empat rupiah ) kepada penggugat. Dan menghukum 

tergugat untuk membayar seluruh perkara ini yang hingga kini dihitung 

sebesar Rp. 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah)  

2) Dari hasil analisis yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten 

Dalam memutus perkara nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt. Dasar hukum yang 

digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan putusan Nomor 

1135/Pdt.G/2018/PA.Klt sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam yaitu 

menggunakan Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

tentang akad Murābaḥah. Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim 

juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan. 

4.2  Saran 

1) Untuk Pengadilan Agama Klaten 

Kepada Pengadilan Agama Klaten hendaknya lebih meningkatkan 

terhadap pelayanan ekonomi syariah, bahwa penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah sudah bagus. Hendaknya prestasi itu bias dipertahankan atau bahkan 

hendaknya lebih ditingkatkan lagi.  

2)  Untuk Nasabah / Masyarakat  

Hendaknya Nasabah/Masyarakat menyelesaikan masalah sengketanya 

di lembaga yang bersangkutan . Namun demikian, jika lembaga 

bersangkutan tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut baru hendaknya 

diselesaikan di lembaga yang lebih berkompetensi, yaitu Peradilan Agama 
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