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TINJAUAN PENYELESIAN SENGKETA WANPRESTASI 

EKONOMI SYARIAH 

(Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA) 

 

Abstrak 

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan manusia dari segi ekonomi 

makin bertambah banyak. Pada Undang Undang Dasar 1945 pun tertulis 

perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan. Sehingga makin banyaknya lembaga keuangan untuk memberikan 

fasilitas kepada masyarakat.Lembaga Keuangan bank (bank finance institution) 

dan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan 

dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan dan/atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.Pada sistem 

pembiayaan terdapat aturan-aturan yang harus di taati oleh nasabah maupun 

anggota pembiayaan agar tidak terjadi wanprestasi. Salah satu sanksi wanprestasi 

dalam pembiayaan yang dilakukan paling akhir setelah strategi penyelesaian 

wanprestasi lainnya tidak berhasil adalah eksekusi atau sita jaminan. Pada karya 

ilmiah ini dijelaskan tinjauan tinjauan apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim 

dalam menyelesaikan senketa wanprestasi. 

 

Kata kunci: lembaga pembiayaan, wanprestasi 

 

Abstract 

 

Along with time progress,human needsfrom economic point of vieware mltiply. 

On constitution 1945 has writenNational economicheld overeconomic 

democracywith the principle of togetherness. So that many morefinancial 

institutionto give facility for public.Bank financial institution and non bank 

arebusiness entity who do acivities in financeby raising funds from public in the 

form of savingand distribute it to the community in the form of credit, 

financingand the other formsin order to improve standart of living on society.On 

financing institutionthere are many rules that must be obeyby the customer as well 

as financing member so there is no breach of contract.One of the breach of 

contract penalty on financing done lastafter the other completion breach of 

contract strategyare doesn’t work is an execution or confiscated the guarantee.On 

this scientific paper describe the reviewsthat is consideredby judgesin complete 

the breach of contract of dispute. 

 

Keyword: financing institution, breach of contract 

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia setiap harinya, perkembangan 

ekonomi pun semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan kebutuhan 
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hidup manusia. Pada Undang-Undang Republik Indonesia telah tertera di Pasal 33 

ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa salah satunya perekonomian nasional 

diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. 

Perkembangan ekonomi tersebut termasuk semakin banyaknya lembaga keuangan 

di indonesia untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat. 

Lembaga Keuangan bank (bank finance institution) adalah badan 

usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
1
 Pada Pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 : 

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan 

penyalur dana masyarakat. Bisa juga sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, 

melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan 

jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga.
2
 Fungsi 

tersebut sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of 

funds)dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of 

funds). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998, yaitu : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
3
Dalam penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat di pinjamkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain dengan adanya tenggang waktu tersebut 

bank selaku kreditur menanggung risiko dari kemungkinan debitur tidak mampu 

mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang disepakatinya.
4
 

Pengamanan dilakukan oleh pihak bank karena terkait dengan suatu resiko 

(degree of risk) atau setidak-tidaknnya memperkecil resiko yang timbul dan harus 

                                                           
1
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 10 

2
Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal.16 

3
Djoni Gajali & Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hal. 264. 

4
Dian Pratiwi, April 2013, Jurnal Manajemen Indonesia : Pengaruh dana pihak ketiga, 

non perfoming loan, loan to deposit ratio dan suku bunga kredit terhadap penawaran kredit pada 

bank umum, Volume 12 No. 4. 
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memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
5
 Selain itu perlu juga prinsip 

kepercayaan (trust) dan prinsip kehati-hatian (Prudent) karena tidak semua 

masyarakat diberi dana dan bisa mengembalikan dananya, maka dalam pemberian 

kredit perlu adanya jaminan. 

Lembaga keuangan non bank yang memiliki fungsi seperti yang 

diutarakan pada Pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 adalah Koperasi. Koperasi berasal 

dari perkataan co dan operation yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai 

tujuan. Oleh sebab itu, definisi koperasi dapat diartikan “sautu perkumpulan yang 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk 

dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan 

menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para 

anggotanya”. Diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

1992 tentang perkoperasian dengan dasar hukum pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 

Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian indonesia disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dasar hukum koperasi Indonesia 

adalah UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. UU ini disahkan di jakarta 

pada tanggal 21 oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan 

diumumkan pada lembaran negara Negara RI tahun 1992 nomor 116. Terbitnya 

UU 25 tahun 1992 menjadikan tidak berlakunya UU Nomor 12 tahun 1967 

tentang pokok-pokok perkoperasian, lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, 

dan tambahan lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2823. Kemudian di dalam 

penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut  antara lain menyatakan 

bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang 

seorang dan bangun perusahaan. Maka yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. 

Jaminan dalam penelitian ini adalah Hak Tanggungan, adannya 

pengikatan agunan yang dibebankan pada hak atas tanah dimana nilai 

ekonomisnnya yang sangat tinggi. Akan tetapi dalam praktiknya juga 

banyak para debitur melakukan wanprestasi dalam pinjaman ataupun 

terjadinya wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinnya sebagai 

debitur. 

                                                           
5
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 

2012), hal. 447. 
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Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur disebabkan karena 

kelalaian atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang ditetapkan 

dalam perikatan. Bentuk wanprestasi yang salah satunya debitur memenuhi 

prestasi tetapi terlambat. Akibatnya debitur dapat diwajibkan untuk membayar 

ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Adannya ketidaklaksanaanya 

terhadap kewajiban debitur, pihak kreditur harus memperoleh perlindungan 

hukum dan mendapat kepastian hukum.
6
 

Dalam setiap lembaga pembiayaan tentunya pasti akan selalu ada jenis 

pembiayaan untuk nasabah ataupun anggota yang proses kredit dari nasabah 

tersebut yang mengalami kemacetan kredit. Maka tentunya dari pihak Bank 

maupun Lembaga Pembiayaan akan melakukan strategi-strategi untuk mengatasi 

masalah kredit macet. Namun, sering juga nasabah pembiayaan tidak bertanggung 

jawab untuk melunasi atau mengangsur kredit secara rutin bahkan menghilang 

begitu saja tanpa alasan yang jelas. 

Strategi-strategi penyelesaian kredit macet yang tidak efektif atau nasabah 

yang memang tidak cooperative dengan pihak Bank atau Lembaga Pembiayaan 

akan digantikan dengan penyelesaian di ranah hukum untuk memperoleh 

kepastian secara hukum. Seperti halnya pada putusan Pengadilan Agama 

Surakarta No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA tentang penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah yang melibatkan antara anggota pembiayaan bernama Parjito dan 

Koperasi Simpan Pinjam Jasa Layanan Syariah Klewer. Anggota telah 

mengajukan pembiayaan kepada KOSPIN Jasa Layanan Syariah Klewer berupa 

pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarokah dengan Agunan 3 bidang 

tanah dan bangunan. Anggota dinilai tidak rutin membayar kredit nya atas 

pembiayaan-pembiayaan yang telah dia terima. Anggota pembiayaan bahkan 

menghilang dan tidak menghiraukan surat teguran dari KOSPIN Jasa Layanan 

Syariah, kemudian terkesan menghindar dari petugas KOSPIN Syariah yang 

datang untuk memberikan solusi penyelesaian agar kredit yang dibayarkan 

nasabah tidak macet lagi. Karena nasabah yang tidak bisa diajak kerjasama dalam 

penyelesaian tersebut, maka strategi terakhir yang ditempuh pihak KOSPIN 

                                                           
6
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanyullend Recht) Dalam 

Hukum Perdata, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 35. 
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Syariah Klewer adalah penyitaan objek agunan. Dalam proses penyitaan jaminan, 

Parjito selaku anggota pembiayaan tidak terima atas keputusan yang diambil oleh 

KOSPIN Jasa Layanan Syariah Klewer sehingga membawa permasalahan tersebut 

ke ranah hukum karena menurut Parjito keputusan yang diambil oleh KOSPIN 

Jasa Layanan Syariah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Proses pada 

pengadilan sebelum keputusan final persidangan telah dilalui seperti proses 

mediasi. Namun, tetap tidak menemukan hasil mufakat karena pihak tergugat 

yaitu KOSPIN Jasa Layanan Syariah Klewer tidak merasa bahwa keputusan 

eksekusi jaminan merupakan perbuatan melanggar hukum. Bukti-bukti yang di 

beberkan oleh KOSPIN Jasa Layanan Syariah Klewer pun menunjukan bahwa 

keputusan yang diambil yaitu eksekusi jaminan sudah merupakan prosedur final 

akibat dari kredit anggota pembiayaan yang tidak lancar bahkan termasuk telah 

bersifat wanprestasi. Pihak KOSPIN Jasa Layanan Syariah Klewer pun 

menganggap bahwa gugatan dari Parjito selaku anggota pembiayaan yang 

wanprestasi merupakan gugatan yang bersifat Obscuur Libel (Gugatan kabur atau 

tidak jelas). Proses peradilan pun kemudian dilanjutkan hingga tahap akhir dan 

memunculkan amar putusan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam dengan melalui penulisan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Penyelesaian 

Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Surakarta No.0170/Pdt.G/2018/Pa.Ska)”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian deskriptif,
7
 yaitu menggambarkan penyelesaian sengketa wanprestasi 

ekonomi syariah di pengadilan agama surakata dengan cara mengumpulan data, 

dokumen dan informasi yang aktual. Data-data yang diperoleh akan disajikan 

dalam bentuk pemaparan kemudian dianalalisis untuk lebih lanjut untuk kemudian 

ditarik kesimpulan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu bersumber dari hasil studi kepustakaan dan wawancara yang 

                                                           
7
Sukandar Rumidi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hal. 

104. 
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dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa 

wanprestasi ekonomi syariah maupun para pihak-pihak dari Pengadilan Agama 

Surakarta seperti Hakim, Panitera, dan lain-lain. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam mengeluarkan putusan No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA, Majelis Hakim 

memiliki beberapa pertimbangan sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara, 

antara lain:
8
 (1) Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat kepada 

Tergugat dinilai merupakan gugatan yang Obscuur Libel (gugatan kabur/tidak 

jelas). (2) Majelis Hakim Menimbang isi pengakuan Penggugat bahwa 

pembiayaan Penggugat baik Pembiayaan Musyarakah maupun Pembiayaan 

Murabahah terjadi pada tahun 2015 merupakan kesaksian palsu, karena faktanya 

aqad perjanjian tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2014 untuk 

Pembiayaan Murabahah dan tanggal 22 Oktober 2014 untuk Pembiayaan 

Musyarakah. (3) Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat melaksanakan lelang 

bukan perbuatan melawan Hukum, karena Tergugat mendasari perbuatannya pada 

Wanprestasi yang dilakukan Penggugat terkait akad pembiayaan Musyarokah dan 

akad pembiayaan Murabahah yang kedua pembiayaan itu telah jatuh tempo. (4) 

Dari hasil pertimbangan Majelis Hakim atas Bukti-Bukti tertulis seperti fotokopi 

surat teguran Nomor 014/Js.Sya/Pst/Pby/D/I/2016 yang di terbitkan Tergugat 

kepada Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dalam kewajiban pembiayaannya 

bermasalah.(5) Bukti fotokopi lelang objek jaminan Nomor 

214/Js.Sya/Pst/Pby/D/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kospin Jasa Layanan 

Syariah tanggal 14 Januari 2016 merupakan akta otentik dan telah bermaterai 

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta Tergugat juga telah 

memberitahukan kepada Penggugat akan diajukan pendaftaran lelang eksekusi 

hak tanggungan kepada kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Surakarta sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan 

materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan memikat. 

Majelis Hakim menimbang bahwa pihak Tergugat membantah dalil yang 

dikemukakan Penggugat yaitu pelaksanaan lelang merupakan perbuatan melawan 

                                                           
8
Surat putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA, hal. 34. 



7 
 

hukum, karena Tergugat beralasan dengan mendasarkan pasal 6 Undang-Undang 

N0. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan bahwa oleh karena jaminan yang 

diberikan Penggugat tersebut telah memberikan hak tanggungan kepada Tergugat, 

maka telah adanya Wanprestasi yang dilakukan Penggugat telah terpenuhi syarat 

kewenangan Tergugat unutk melakukan parat eksekusi dengan pelaksanaan lelang 

tanpa melalui pengadilan. Atas pertimbangan tersebut maka, Pengadilan Agama 

Surakarta memutuskan untuk tidak mengabulkan permohnan Penggugat dan 

proses lelang tetap dilanjutkan. 

Pada Putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska, setiap pertimbangan 

Majelis Hakim didasari oleh bukti-bukti otentik yang terkait dengan jalannya 

duduk Perkara. Pihak Majelis Hakim memutuskan untuk menolak Gugatan 

Penggugat dan memutuskan pihak Tergugat boleh melanjutkan proses lelang atas 

jaminan Penggugat dikarenakan Wanprestasi Penggugat terhadap pembiayaan 

yang diambilnya. Putusan itu diambil Majelis Hakim atas pertimbangan bahwa 

adanya bukti-bukti otentik dari pihak Tergugat bahwa pihak Penggugat memang 

benar telah mengajukan 2 pembiayaan kepada KOSPIN JASA Layanan Syariah 

Klewer selaku Tergugat dan terjadi adanya Wanprestasi. Majelis Hakim 

berpendapat bahwa keputusan yang dilakukan oleh KOSPIN JASA Layanan 

Syariah Klewer untuk melakukan eksekusi jaminan telah tepat karena sebelum 

mengambil keputusan eksekusi jaminan, pihak KOSPIN JASA Layanan Syariah 

Klewer selaku Tergugat telah melakukan strategi-strategi penyelesaian kredit 

macet dan menerapkan sanksi kepada Nasabah bahkan telah menerbitkan surat 

teguran unutk nasabah selaku Penggugat namun tetap tidak di pedulikan oleh 

Penggugat selaku Nasabah. 

Pertimbangan hakim tersebut diatas sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 

Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang 

menunda-nunda pembayaran, ketentuan umum pertama angka 3 yang berbunyi:9 

“Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai 

kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi”. 

Putusan Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat atas 

dilaksanakannya lelang jaminan Penggugat atas Tergugat dengan pertimbangan 

                                                           
9
Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. 
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bahwa Penggugat memang benar-benar telah melakukan kelalaian atas 

pembiayaannya dengan pihak Tergugat sehingga menimbulkan kerugian yang 

sangat signifikan bagi Tergugat, maka dengan cara melelang agunan nasabah yang 

telah dijaminkan pada awal aqad akan bisa membayar ganti rugi Penggugat 

kepada KOSPIN JASA Layanan Syariah Klewer selaku Tergugat. Pertimbangan 

putusan tersebut sesuai dengan putusan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-

MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh) pada ketentuan umum pertama angka 

satu sampai enam yang berisi:10 (1) Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan 

atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang 

menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. (2) 

Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. (3) Kerugian riil 

sebagaimana dimaksud di ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam 

rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. (4) Besar ganti rugi (ta’widh) 

adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) 

dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi 

(potential loss) karena adanya peluang hilang ( opportunity loss atau al-furshah al-

dha-i’ah). (5) Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) 

yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna’ serta murabahah 

dan ijarah. (6) Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh 

dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila 

bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. 

 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

Bahwa pada dasarnya putusan hakim No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA berisi tidak di 

kabulkannya gugatan Penggugat selaku anggota pembiayaan yang ditujukan 

kepada Tergugat selaku pihak KOSPIN Jasa Layanan Syariah Klewer atas 

keputusan Tergugat yang akan mengeksekusi agunan Penggugat berupa tanah. 

Keputusan Tergugat hendak mengeksekusi agunan dikarenakan pihak anggota 

pembiayaan selaku penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan 

                                                           
10

Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. 
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yang dia terima. Atas dasar itu lah Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa 

faktor, antara lain: (1) Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan yang diajukan 

Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (Obscuur Libel). (2) Majelis 

Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan kesaksian palsu, karena 

kesaksian Penggugat atas waktu penerimaan akad pembiayaan salah atau tidak 

sesuai dengan dokumen yang ditunjukan Tergugat sebagai bukti. (3) Majelis 

Hakim menimbang bahwa perbuatan Tergugat yaitu mengeksekusi atau melelang 

agunan dari pihak Penggugat selaku penerima pembiayaan bukan lah merupakan 

perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan tersebut didasari oleh telah 

jatuh temponya dua akad pembiayaan yang diterima Penggugat. (4) Bukti-bukti 

otentik seperti surat teguran Nomor 014/Js.Sya/Pst/Pby/D/I/2016 yang diajukan 

Tergugat selaku KOSPIN Jasa Layanan Syariah Klewer kepada Penggugat selaku 

anggota penerima pembiayaan menguatkan pendapat hakim bahwa Penggugat 

melakukan wanprestasi atas semua pembiayaan yang diterimanya. (5) Bukti 

fotokopi lelang objek jaminan Nomor 214/Js.Sya/Pst/Pby/D/VII/2016 yang 

dikeluarkan oleh Kospin Jasa Layanan Syariah tanggal 14 Januari 2016 

merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan 

aslinya serta Tergugat juga telah memberitahukan kepada Penggugat akan 

diajukan pendaftaran lelang eksekusi hak tanggungan kepada kantor Pelayananan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai pembuktian yang 

sempurna dan memikat. (6) Majelis Hakim menimbang atas dasar kesaksian 

Tergugat tentang eksekusi yaitu mendasarkan pasal 6 Undang-Undang N0. 4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, oleh karena jaminan yang diberikan 

Penggugat tersebut telah memberikan hak tanggungan kepada Tergugat, maka 

dengan adanya Wanprestasi yang dilakukan Penggugat telah terpenuhi syarat 

kewenangan Tergugat untuk melakukan parat eksekusi dengan pelaksanaan lelang 

tanpa melalui pengadilan. 

Dari pertimbangan Majelis Hakim diatas, telah terpenuhi kesesuaian 

pertimbangan Majelis Hakim dengan Fatwa DSN-MUI diantaranya mengenai 

pemberian sanksi terhadap anggota penerimaan pembiayaan yang mampu namun 

menunda-nunda pembayaran Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, 
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dan pelaksanaan ganti rugi atas terjadinya wanprestasi terhadap pembiayaan 

dengan cara menempuh parat eksekusi atau sita jaminan Fatwa DSN-MUI Nomor 

43/DSN-MUI/VIII/2004. 

4.2 Saran 

Dalam mempertimbangkan putusan, sumber pertimbangan haruslah ditambah 

tidak hanya berupa dokumen, Undang-Undang, dan kesaksian tetapi perlu juga 

pertimbangan yang didasarkan dari Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan yang 

mengalami wanprestasi. Dalam mempertimbangkan suatu putusan pihak Majelis 

Hakim harus lebih berfikir Objektif atas bukti-bukti yang ada sehingga dalam 

mengambil keputusan antar Majelis Hakim tidak terjadi perbedaan putusan atau 

disetting opinion. 
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