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P  U  T  U  S  A  N

No.  546 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan  sebagai 

berikut dalam perkara:

ANDI IRAWAN; 

ENDANG  ABIDIN,  keduanya  bertempat  tinggal  di  Jalan  R.E. 

Marta  Dinata,  Desa  Tanjung,  Kecamatan  Resanae  Barat, 

Kabupaten  Bima,  dalam  hal  ini  memberi  kuasa  kepada 

Onessimus  Landu  Amah,  SH.,  Advokat,  berkantor  di  Jalan 

Soeharto, Radamata Waingapu, Sumba Timur;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding; 

m e l a w a n:

ANTE AYUB,  bertempat  tinggal  di  Jalan  Kemuning  No.  2  RT 

05/RW  03,  Kampung  Sabu,  Kecamatan  Kota  Waingapu, 

Kabupaten Sumba Timur;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang,  bahwa dari  surat-surat  tersebut  ternyata bahwa sekarang 

para  Pemohon  Kasasi  dahulu  sebagai  para  Penggugat  telah  menggugat 

sekarang  Termohon  Kasasi  dahulu  sebagai  Tergugat  di  muka  persidangan 

Pengadilan Negeri Waingapu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan transaksi jual beli 

kacang kedelai dengan Tergugat sebanyak 7.000 kg seharga Rp 3.750.- (tiga 

ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kg dengan total harga penjualan adalah 

Rp 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2005 Penggugat I mengirim 7.000 kg 

(100 zak) kacang kedelai kepada Tergugat dengan menggunakan transportasi 

laut dari Bima NTB ke alamat Tergugat di Waingapu sedangkan pembayaran 

harga kedelai akan dilakukan Tergugat di Waingapu setelah Tergugat menerima 

kacang kedelai tersebut sesuai kesepakatan para Penggugat dengan Tergugat; 

Bahwa setelah Tergugat menerima kacang kedelai maka Tergugat sudah 

mengirimkan  uang  harga  kedelai  lewat  BNI  46  sebanyak  Rp  9.900.000,- 

(sembilan  juta  sembilan  ratus  ribu  rupiah)  sehingga  masih  ada  tanggungan 
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hutang sebesar  Rp 16.350.000,-  (enam belas juta  tiga ratus lima puluh ribu 

rupiah) yang belum dibayarkan kepada para Penggugat;

Bahwa  segala  upaya  telah  ditempuh  oleh  para  Penggugat  untuk 

melakukan penagihan kepada Tergugat dan bahkan Penggugat sendiri datang 

dari Bima ke Waingapu untuk melakukan penagihan akan tetapi Tegugat juga 

tidak membayar tanggungan hutangnya; 

Bahwa  atas  dasar  sikap  Tergugat  yang  tidak  membayar  hutangnya 

kepada  Penggugat  sesuai  kesepakatan  adalah  merupakan  perbuatan  ingkar 

janji  maka  wajarlah  para  Penggugat  menuntut  melalui  Pengadilan  Negeri 

Waingapu  agar  Tergugat  membayar  hutangnya  kepada  para  Penggugat 

sebesar  Rp 16.350.000,-  (enam belas juta  tiga ratus  lima puluh ribu rupiah) 

secara kontan; 

Bahwa  oleh  karena  hutang  tersebut  adalah  merupakan  modal  untuk 

pengembangan  usaha  para  Penggugat  maka  beralasan  hukum  pula  para 

Penggugat menuntut Tergugat membayar bunga 5% (lima persen) setiap bulan 

kepada  para  Penggugat  terhitung  sejak  Tergugat  menerima  kacang  kedelai 

sampai  Tergugat  melunasi  hutangnya kepada Penggugat  dan juga menuntut 

Tergugat membayar ganti  kerugian sebesar Rp 50.000.000,-  (lima puluh juta 

rupiah) karena usaha Penggugat menjadi terhambat dengan adanya tunggakan 

hutang tersebut;

Bahwa untuk menjamin tuntutan para Penggugat maka mohon kepada 

Pengadilan  Negeri  Waingapu agar  melakukan sita  jaminan terhadap seluruh 

harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat; 

Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  maka  mohon  Ketua 

Pengadilan  Negeri  Waingapu  berkenan  untuk  menerima  dan  memeriksa 

gugatan ini, serta mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji; 

Menghukum  kepada  Tergugat  membayar  hutang  kepada  para  Penggugat 

sebesar Rp 16.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara 

kontan; 

Menghukum kepada Tergugat membayar bunga 5% (lima persen) dari jumlah 

hutang  setiap  bulan  sejak  diterimanya  kacang  kedelai  sampai  Tergugat 

melunasi hutangnya dan juga Tergugat membayar ganti kerugian sebesar 

Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada para Penggugat;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini; 

Menghukum kepada Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 
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Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  tersebut  Tergugat  mengajukan 

eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa setelah Tergugat mempelajari gugatan para Penggugat, Tergugat 

berpendapat bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, hal tersebut  

terbukti  dari  dalih  gugatan para  Penggugat  poin  1  yang menyatakan bahwa 

Penggugat  I  dan  Penggugat  II  telah  melakukan  transaksi  jual  beli  kacang 

kedelai dengan Tergugat dst..., hal ini membuktikan bahwa terdapat dua oknum 

yaitu Penggugat I dan Penggugat II, namun tidak jelas berapa jumlah transaksi 

antara Penggugat I dan Tergugat maupun antara Penggugat II dengan Tergugat 

sehingga jelas  untuk  dipertanggungjawabkan oleh  Tergugat  jika  hal  tersebut 

benar; 

Bahwa demikian pula dalam dalih gugatan para Penggugat poin 2 yang 

menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2005 Penggugat I mengirim 7.000 

kg  kacang  kedelai  dengan  Tergugat  dst...,  sedangkan  dalam  gugatan 

selebihnya  tidak  nampak  hubungan  hukum  antara  Penggugat  II  dengan 

Tergugat; 

Bahwa antara posita dan petitum tidak saling mendukung karena dalam 

petitum tidak terdapat permohonan yang menyatakan bahwa "Tergugat telah 

berhutang kepada para Penggugat"  dan atas dasar itu tidak terdapat alasan 

untuk  Tergugat  dinyatakan  ingkar  janji  sebagaimana  dalam  petitum  poin  2 

gugatan para Penggugat;

Bahwa berdasarkam hal-hal tersebut di atas adalah beralasan hukum jika 

gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena obscuur libel;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyang-

kal  dalil-dalil  gugatan  tersebut  dan  sebaliknya  mengajukan  gugatan  balik 

(rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalil Tergugat Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari rekonvensi dan mohon diterima sebagai dalil dalam rekonvensi; 

Bahwa  pada  tanggal  15  Oktober  2005  Penggugat  Rekonvensi  telah 

membeli barang-barang di Toko Bari Lestari di Bima yaitu berupa: 

a.  43  coly  kol  atau  sebanyak  3.010  kg  seharga  Rp  3.500,-/kg,  sejumlah 

Rp 10.535.000,-;

b.   6 dos gula seharga Rp 120.000,-/dos sejumlah Rp 720.000,-; 

c.   95 kilogram bawang putih seharga Rp 6.300,- sejumlah Rp 598.500,-;

keseluruhan sebesar Rp 11.853.500,-  (sebelas juta delapan ratus lima puluh 

tiga ribu lima ratus rupiah); 
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Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005, barang-barang tersebut diserah-

kan kepada Penggugat I Konvensi untuk dibawa ke Waingapu lewat Kapal milik 

Penggugat  I  Konvensi/Tergugat  I  Rekonvensi  dan  Penggugat  I  Konvensi/ 

Tergugat I Rekonvensi telah menyatakan kesediaannya/kesanggupannya untuk 

membawa barang-barang milik Penggugat Rekonvensi tersebut ke Waingapu; 

Bahwa  sampai  dengan  saat  ini  barang  tersebut  belum  diterima  oleh 

Penggugat  Rekonvensi  yang  walaupun  telah  berulang  kali  Penggugat 

Rekonvensi  memintanya  kepada  Penggugat  I  Konvensi,  tetapi  selalu  mem-

berikan alasan yang tidak mendasar dan tidak didukung oleh kebenaran;

Bahwa  karena  Penggugat  II  Konvensi  adalah  istri  dari  Penggugat  I 

Konvensi maka beralasan hukum jika Penggugat II Konvensi turut bertanggung-

jawab atas barang-barang milik Penggugat Rekonvensi tersebut; 

Bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  patutlah  Penggugat  Rekonvensi 

menuntut  kepada  para  Tergugat  Rekonvensi  untuk  menyerahkan  barang-

barang sebagaimana yang disebutkan pada poin 2 di atas kepada Penggugat 

Rekonvensi   dan  atau  dalam bentuk  senilai  uang  sebesar  Rp  11.853.500,- 

(sebelas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah); 

Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang tidak menyerahkan/ 

membawa barang-barang milik Penggugat Rekonvensi dari Bima ke Waingapu 

atau  tetap  dikuasainya  barang-barang  milik  Penggugat  Rekonvensi  tersebut 

oleh para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan ingkar janji yang membawa 

kerugian bagi Penggugat Rekonvensi; 

Bahwa karena barang-barang tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi 

untuk  kepentingan  usaha  dagang  yang  akan  dijual  lagi  di  Waingapu,  maka 

dengan  tidak  diserahkannya  barang-barang  tersebut  kepada  Penggugat 

Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan sehingga beralasan 

untuk  dimintakan  bunga  sebesar  10  % setiap  bulan  kepada  para  Tergugat 

Rekonvensi  terhitung  sejak  bulan  November  2005  sampai  dengan  para 

Tergugat  Rekonvensi  menyerahkan  seluruh  barang  milik  Penggugat 

Rekonvensi tersebut; 

Bahwa  dengan  tidak  diserahkan  barang-barang  tersebut  kepada 

Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan, yaitu 

barang-barang tersebut tidak dapat dijual lagi oleh Penggugat Rekonvensi yang 

menyebabkan  hilangnya  penghasilan  yang  diharapkan  oleh  Penggugat 

Rekonvensi,  dengan  perhitungan  keuntungan  yaitu  sebulan  sebesar 

Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kerugian mana harus dibayar oleh para 

Tergugat  Rekonvensi  terhitung  sejak  bulan  November  2005  sampai  dengan 
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diserahkannya barang-barang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi; 

Bahwa  berdasarkan  hal-hal  yang  Tergugat  Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi  kemukakan  di  atas,  maka  mohon  kepada  Ketua/Majelis  Hakim 

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menyatakan hukum bahwa para Tergugat Rekonvensi telah menerima barang-

barang milik Penggugat Rekonvensi berupa: 

a.  43  coly  kol  atau  sebanyak  3.010 kg  seharga  Rp 3.500,-/kg,  sejumlah 

Rp 10.535.000,-;

b.  6 dos gula seharga Rp 120.000,-/dos sejumlah Rp 720.000,-; 

c.  95 kilogram bawang putih seharga Rp 6.300,- sejumlah Rp 598.500,-;

keseluruhan sebesar Rp 11.853.500,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh 

tiga ribu lima ratus rupiah),  dengan janji  para Tergugat  Rekonvensi  akan 

membawa barang-barang tersebut dari Bima ke Waingapu; 

3.  Menyatakan hukum bahwa para Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji untuk 

membawa/menyerahkan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi terse-

but;

4.  Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi untuk membawa/menyerah-

kan barang-barang milik  Penggugat  Rekonvensi  sebagaimana disebutkan 

point 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi, dan atau dalam bentuk nilai  

uang sebesar Rp 11.853.500,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh tiga 

ribu lima ratus rupiah); 

5.  Menghukum  kepada  para  Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  bunga 

sebesar 10% setiap bulan akibat ingkar janji tersebut terhitung sejak bulan 

November 2005 sampai dengan barang-barang tersebut diserahkan kepada 

Penggugat Rekonvensi;

6.  Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian 

Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap 

bulan terhitung sejak bulan November 2005 sampai dengan diserahkannya 

barang-barang tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap  gugatan  tersebut  Pengadilan  Negeri  Waingapu  telah 

mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2006/PN.WNP tanggal 20 April 

2006  yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

-    Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; 

Dalam Konvensi: 
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Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; 

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji; 

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada para Penggugat sebesar 

Rp 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) dari 

Rp 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp 

327.100,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) per bulan sejak 

barang diterima sampai  dengan putusan ini  mempunyai  kekuatan hukum 

tetap;

Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi: 

Menyatakan  gugatan  Penggugat  Rekonvensi/Tergugat  Konvensi  tidak  dapat 

diterima; 

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menghukum  Tergugat  Konvensi/Penggugat  Rekonvensi  membayar  biaya 

perkara sebesar Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah); 

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat 

putusan Pengadilan  Negeri  tersebut  telah  dibatalkan oleh  Pengadilan  Tinggi 

Kupang dengan putusan No.  55/Pdt/2006/PT.K,  tanggal  25 September 2006 

yang amarnya sebagai berikut:

Menerima  permohonan  banding  dari  Tergugat  Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi/Pembanding;

Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Waingapu  tanggal  20  April  2006 

Nomor: 01/Pdt.G/2006/PN.WNP, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi  Tergugat  Konvensi/Penggugat  Rekonvensi/Pemban-ding 

tidak dapat diterima;  

DALAM POKOK PERKARA: 

Menolak  gugatan  Penggugat  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi/Terban-ding 

seluruhnya; 

DALAM REKONVENSI: 

Mengabulkan  gugatan  para  Penggugat  Rekonvensi/Tergugat  Konvensi/ 

Pembanding untuk sebagian;

Menyatakan  hukum  bahwa  para  Tergugat  Rekonvensi/Penggugat  Konvensi/ 

Terbanding  telah  menerima  barang-barang  milik  Penggugat  Rekonvensi/ 

Hal.6 dari 12 hal.Put.No.546 K/Pdt/2007



Tergugat Konvensi/Pembanding berupa: 

a. 43 coly kedelai atau sebanyak 3.010 kg seharga Rp. 3.500,-/kg, sejumlah 

Rp 10.535.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

b.  6 dos gula seharga Rp 120.000/dos sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus 

dua puluh ribu rupiah); 

c.  95 kilogram bawang putih seharga Rp 6.300,- sejumlah Rp. 598.500,-;

keseluruhan sebesar Rp 11.853.500,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh 

tiga  ribu  lima  ratus  rupiah),  dengan  janji  para  Tergugat  Rekonvensi/ 

Penggugat  Konvensi/Terbanding  akan  membawa  barang-barang  tersebut 

dari Bima ke Waingapu; 

3.  Menyatakan  hukum bahwa  para  Tergugat  Rekonvensi/Penggugat/Terban-

ding  telah  ingkar  janji  untuk  membawa/menyerahkan barang-barang milik 

Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;

4.  Menghukum  kepada  para  Tergugat  Rekonvensi/Penggugat  Konvensi/ 

Terbanding untuk membawa/menyerahkan barang-barang milik Penggugat 

Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding sebagaimana disebutkan poin 

2  di  atas  kepada  Penggugat  Rekonvensi/Tergugat  Konvensi/Terbanding 

atau dalam bentuk nilai uang sebesar Rp 11.853.500,- (sebelas juta delapan 

retus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah); 

5.  Menghukum  kepada  para  Tergugat  Rekonvensi//Penggugat  Konvensi/ 

Terbanding  untuk  membayar  kerugian  Penggugat  Rekonvensi/Tergugat 

Konvensi/Pembanding sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 

bulan terhitung sejak bulan November 2005 sampai dengan barang-barang 

tersebut  diserahkan  kepada  Penggugat  Rekonvensi/Tergugat  Konvensi/ 

Pembanding;

6.  Menolak  gugatan  Penggugat  Rekonvensi/Tergugat  Konvensi/Pembanding 

untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

-   Menghukum  para  Penggugat  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi/Terbanding 

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk 

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu 

rupiah); 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada 

para  Tergugat/para  Terbanding  pada  tanggal  6  Januari  2007  kemudian 

terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasa-

nya,  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  tanggal  14  Januari  2006  diajukan 

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 2007 sebagaimana 
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ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2006/PN.WNP, yang dibuat 

oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, permohonan mana disertai dengan 

memori  kasasi  yang  memuat  alasan-alasan  yang  diterima  di  Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2007;

Bahwa  setelah  itu  oleh  Tergugat/Pembanding  yang  pada  tanggal  23 

Januari  2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para 

Terbanding  diajukan  jawaban  memori  kasasi  yang  diterima  di  Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya 

telah  diberitahukan  kepada  pihak  lawan  dengan  seksama,  diajukan  dalam 

tenggang  waktu  dan  dengan  cara  yang  ditentukan  dalam  undang-undang, 

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  alasan-alasan  yang  diajukan  oleh  para  Pemohon 

Kasasi/para Penggugat  dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pengadilan  Tinggi  Kupang  dalam putusannya telah  salah  dan keliru 

menerapkan aturan hukum yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri 

Waingapu  Nomor:  01  /Pdt.G/2006/PN.WNP  karena  putusan  Pengadilan 

Negeri Waingapu sudah tepat dan benar menerapkan aturan hukum;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang telah menyalahi hukum pembuktian, 

hal  mana  pengiriman  uang  oleh  Ante  (Termohon  Kasasi)  dan  Maryono 

(suami  Ante)  membuktikan  telah  terjadi  jual  beli  Kacang  kedelai  antara 

Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Sedangkan pertimbangan Hakim Tinggi pada hal. 6 "Bahwa Kacang Kedelai 

tidak  pernah  diterima  oleh  Tergugat  Konvensi,  karena  hilangnya  Kapal 

Motor  Sumber  Harapan"  adalah pertimbangan yang salah  karena  pengi-

riman Kacang Kedelai dengan KLM. Fajar Arafah (bukti P2) bukan dengan 

KLM.  Sumber  Harapan,  sehingga  tidak  cermat  dalam  memberikan 

pertimbangan hukum karena tidak membedakan antara pengiriman Kacang 

Kedelai,  melalui  KLM.  Fajar  Arafah  sesuai  transaksi  jual  beli  antara 

Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dengan dalil  gugatan rekonvensi 

terjadi transaksi jual beli antara Termohon Kasasi dengan Toko Bari Lestari  

yang  menurut  Termohon  Kasasi  barang-barang  dikirim  melalui  KLM. 

Sumber Harapan milik Pemohon Kasasi;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkan gugatan Rekonvensi 

dari  Penggugat  Rekonvensi/Termohon  Kasasi  adalah  melam-paui  batas 

kewenangan mengadili. Seharusnya gugatan Rekonvensi diajukan gugatan 

tersendiri  melalui  Pengadilan Negeri  Bima Provinsi  Nusa Tenggara Barat 
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karena jika terjadi perjanjian sewa angkutan barang antara Pemohon Kasasi 

yang bertempat tinggal di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dan Toko 

Bari  Lestari  yang juga berkedudukan di Kabupaten Bima Nusa Tenggara 

Barat. Sedangkan Termohon Kasasi bertempat tinggal di Waingapu Nusa 

Tenggara  Timur  tidak  melakukan  perjanjian  sewa  angkutan  dengan 

Pemohon Kasasi sehingga jika dilihat dari  dalil  gugatan rekonvensi maka 

para  pihak berkedudukan di  Kabupaten Bima Nusa Tenggara  Barat  dan 

juga transaksi terjadi di Nusa Tenggara Barat. Sehingga merupakan wilayah 

hukum  Pengadilan  Negeri  Bima  cq.  Pengadilan  Tinggi  Mataram.  Maka 

Pengadilan Tinggi Kupang tidak ber-wewenang mengadili dan mengabulkan 

gugatan Rekonvensi tersebut. Seharusnya  gugatan Rekonvensi tidak dapat 

diterima;

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah salah/keliru dalam menilai  hubungan 

hukum  dalam  perjanjian  pengangkutan  barang  antara  Pemohon  Kasasi 

dengan Termohon Kasasi  dalam mengabulkan gugatan Rekonvensi,  dari 

Termohon Kasasi. Seharusnya Haji Ruslan pemilik Toko Bari Lestari yang 

dapat bertindak sebagai Penggugat, karena yang menyuruh Frans M. Nono 

(saksi Termohon Kasasi) mengantar barang ke kapal adalah Haji Ruslan, 

bukan Termohon Kasasi. Sedangkan Pemohon Kasasi tidak berada di kapal 

dan juga Pemohon Kasasi tidak turut serta dalam pelayaran sehingga tidak 

beralasan  Pemohon  Kasasi  dilibatkan  sebagai  Tergugat  Rekonvensi. 

Karena  jika  benar  ada  penitipan  barang  adalah  di  luar  pengetahuan 

Pemohon  Kasasi  sebagai  pemilik  kapal  apalagi  tidak  ada  perjanjian 

pengangkutan barang antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi  Kupang salah dalam menerapkan Hukum 

Perbankan dan mempertimbangkan dasar perhitungan standar bunga Bank 

Rp 500.000,- setiap bulan dan tidak menjelaskan dasar hukum perhitungan 

bunga  Bank  dan  standar  harga  pasaran  yang  ditetapkan  Pemerintah, 

sehingga menjadi alasan mengabulkan tuntutan ganti rugi dalam gugatan 

rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 

berpendapat: 

mengenai alasan ke 1 s/d 5:

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan 

Tinggi/judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai 

berikut:

bahwa  Tergugat  Konvensi  tidak  menyangkal  dalil-dalil  Penggugat  Konvensi, 
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bahwa  bukti-bukti  dan  saksi-saksi  yang  didengar  keterangannya  di 

persidangan,  telah  terjadi  jual  beli  7000  kg  kacang  kedelai  dengan  harga 

Rp 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah 

dibayar  Rp  9.900.000,-  (sembilan  juta  sembilan  ratus  ribu  rupiah),  sisa 

sebesar Rp 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 

dengan demikian Tergugat Konvensi tidak melunasi kekurangan pembayaran 

dengan demikian telah terjadi wanprestasi;

bahwa Penggugat  Rekonvensi  membeli  43  coly  kacang kedelai,  6  dos  gula 

merah dan 95 kg bawang putih dari Drs. H. Ruslan HS (Toko Bari Lestari),  

karena itu gugatan rekonvensi adalah kurang pihak, dan pula Drs. H. Ruslan 

HS berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu;

bahwa pertimbangan dan pendapat  Pengadilan Negeri  dalam perkara a quo 

sudah tepat dan benar sehingga dapat dijadikan pertimbangan sendiri  oleh 

Mahkamah Agung;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  menurut 

pendapat  Mahkamah  Agung  terdapat  cukup  alasan  untuk  mengabulkan 

permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Andi Irawan dan kawan, dan 

membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Kupang  No.  55/Pdt/2006/PT.K, 

tanggal  25  September  2006  yang  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri 

Waingapu No. 01/Pdt.G/2006/PN.Wnp, tanggal 20 April 2006 serta  Mahkamah 

Agung  mengadili  sendiri  perkara  ini dengan amar putusan sebagaimana yang 

akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak 

yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua 

tingkat peradilan;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004, 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang  No.  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-

Undang  No.  3  Tahun  2009  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang 

bersangkutan; 

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari  para Pemohon Kasasi: 1.  ANDI 

IRAWAN, 2. ENDANG ABIDIN, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 55/Pdt/2006/PT.K, 

tanggal  25  September  2006  yang  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri 

Waingapu No. 01/Pdt.G/2006/PN.Wnp, tanggal 20 April 2006;  
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MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

-    Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; 

Dalam Konvensi: 

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; 

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji; 

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada para Penggugat sebesar 

Rp 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) dari 

Rp 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp 

327.100,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) per bulan sejak 

barang diterima sampai  dengan putusan ini  mempunyai  kekuatan hukum 

tetap;

Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi: 

Menyatakan  gugatan  Penggugat  Rekonvensi/Tergugat  Konvensi  tidak  dapat 

diterima; 

Dalam Konvensi/Rekonvensi;

Menghukum  para  Termohon  Kasasi/para  Tergugat  untuk  membayar  biaya 

perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan  yang  dalam  tingkat  kasasi  ini 

ditetapkan sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Mahkamah 

Agung  pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009, oleh H. Muhammad Taufik, SH.,  

MH.  Hakim  Agung  yang  ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai 

Ketua  Majelis, Prof.  Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan HM. Zaharuddin, SH., 

MM.  Hakim-Hakim  Agung  sebagai  Anggota,  dan  diucapkan  dalam  sidang 

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim 

Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH.  Panitera Pengganti  

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

       Hakim-Hakim Anggota                                             K  e t  u  a  

                    Ttd./                                                                  Ttd./

   Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.                   H. Muhammad Taufik, SH., MH.

                    Ttd./

   HM. Zaharuddin, SH., MM.
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                                                                                           Panitera Pengganti

      Ttd./
Biaya-biaya:                                                                    Baharuddin Siagian, SH. 

M e t e r a i ...…………… Rp     6.000,-                   

R e d a k s i ...……………Rp     1.000,-       

Administrasi kasasi …….. Rp 493.000,-

     J  u  m  l  a  h ....………… Rp 500.000,-

 

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809
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