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P U  T U S A N 

NOMOR : 07/Pdt.G/2011/PTA.Bn 
 

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, dalam persidangan Majelis untuk 

mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam 

perkara antara; 

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam , pekerjaan PNS pada Dinas 

Kesehatan Bengkulu Utara , bertempat tinggal di Jl. Husni Thamrin No. 46 

Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu 

Utara yang dalam hal ini dengan surat tertanggal 24 Mei 2011 memberikan 

kuasa kepada RUSMALANETI, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor 

RUSMALANETI, S.H. dan Rekan yang beralamat di Skip Flamboyan I Jl. 

Kenanga IX No. 21 Kebun Kenanga Bengkulu, yang semula disebut sebagai 

Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan sekarang disebut sebagai “ 

PEMBANDING ”; ----------------- 

                                                        M E L A W A N 
 

TERBANDING , umur 32 tahun , agama Islam, pekerjaan PNS pada Setda 

Kabupaten Bengkulu Utara , bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Arga 

Makmur Kabupaten Bengkulu Utara , yang semula disebut sebagai Penggugat 

Konvensi/ Tergugat Rekovensi, dan sekarang disebut sebagai “ 

TERBANDING “.--------------------------------------- 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; ----------------------------------------------------------- 

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara 

ini; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 11 Mei 2011, Nomor 0289/Pdt.G/2010/PA. 

AGM. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :------------------------------------------- 
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MEMUTUSKAN 
 

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;--------------------------------------------- 

2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan  ( perdamaian ) antara Penggugat dan 

Tergugat tentang pembagian harta bersama sebagaimana Perjanjian Perdamaian 

yang dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Oktober 

2010;------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi 

Perjanjian Perdamian tersebut;------------------------------------------------------------- 

4. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela 

Nomor : 0289 / Pdt.G./ 2010 / PA. AGM. Tanggal 05 Januari 2011 adalah sah dan 

berharga; ------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ditolak dan tidak 

dapat diterima; ------------------------------------------------------------------------------- 

 

DALAM REKONVENSI 

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi; ----------------------------------------------- 
 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya 

perkara ini sejumlah Rp. 5.226.000,- ( lima juta dua ratus dua puluh enam ribu 

rupiah ); --------------------------------------------------------------------------------------- 

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Arga Makmur yang menyatakan pada hari ini Senin 23 Mei 2011 pihak 

Tergugat Konvensi / Pengggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding 

terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah 

diberitahukan pada pihak lawannya; ----------------------------------------------------------- 

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh 

Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, memori 

banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak 

lawannya; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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TENTANG HUKUMNYA 
 

Menimbang,  bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah 

di ajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam tenggang 

waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka 

permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -------------------------- 

 

DALAM KONVENSI. 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam 

pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan 

Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai 

berikut :------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan memori banding 

Pembanding, yang menjadi salah satu keberatannya atas putusan Pengadilan Agama 

Arga Makmur dimaksud adalah Majelis Hakim dalam memberikan putusan telah 

melampaui batas wewenangnya, atau memutus diluar daripada tuntutan, dimana 

tututan/gugatan Penggugat/Terbanding adalah “menyatakan perbuatan Tergugat 

sebagaimana perjanjian  perdamaian tanggal 17 Oktober 2010 adalah wanprestasi dan 

gugatan pembagian harta bersama“, akan tetapi putusan yang diberikan “menyatakan 

telah terjadi kesepakatan (perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat tentang 

pembagian harta bersama sebagaimana perjanjian perdamaian yang dibuat dan 

ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Oktober 2010; ----------------------- 

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 189 RBg ayat (3), yang 

berbunyi “Ia (Hakim) dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak 

dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon”, dimana putusan Pengadilan 

Agama Arga Makmur dalam hal seperti keberatan Pembanding yang diuraikan diatas 

patut dibenarkan, dan karena itu Majelis Hakim tingkat Pertama dipandang telah 

salah menerapkan hukum acara dalam putusan dimaksud, yakni memutus 

permohonan diluar tuntutan Penggugat (Ultra Petita ). Sehingga dengan demikian 

putusan tersebut harus dibatalkan; ------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat/ Terbanding agar 

Pengadilan dapat menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding telah melakukan wan 

prestasi didasarkan atas adanya perjanjian/ perdamaian tanggal 17 Oktober 2010 

(bukti P 4 ), maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang 

sah tidaknya perjanjian/perdamaian tersebut;------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa  Tergugat/Pembanding tidak membantah bahwa ia tidak 

melaksanakan isi perjanjian/perdamaian tersebut, namun ia beralasan sebagaimana ia 

secara tegas telah menyatakan pada prinsipnya tidak setuju / tidak mengakui dengan 

perjanjian/perdamaian tersebut, dan secara tegas pula dinyatakannya surat 

perjanjian/pedamian dimaksud telah dirobeknya, disebabkan surat tersebut ditanda 

tanganinya hanya karena tekanan dan keterpaksaan, maka berdasarkan ketentuan 

pasal 1859 KUH Perdata, yang berbunyi : “ Namun itu satu perdamaian dapat 

dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai 

pokok persellisihan . Ia dapat dibatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan 

penipuan atau paksaan.” Dalam hal perjanjian/ perdamaian antara Penggugat/ 

Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dengan surat tertanggal 17 Oktober 2010, 

telah terjadi kekhilafan yang menyebabkan perselisihan, yakni harta-harta yang 

diperjanjikan dalam surat dimaksud menyangkut hak kepemilikannya atas nama  

orang lain ( Ibu kandung Tergugat/ Pembanding ), dimana orang tersebut tidak 

dilibatkan dalam perjanjian dimaksud, lagi pula obyek yang diperjanjikan dalam 

perjanjian tersebut belum jelas hak kepemilikannya, karena itu perjanjian tersebut 

tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjain, oleh karenanya pula maka surat 

perjanjian/perdamaian tertanggal 17 Oktober 2010 itu  patut dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; ---------------- 

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian/perdamaian yang dijadikan dasar 

gugatan wan prestasi tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sahnya 

perjanjian sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, maka 

perbuatan Tergugat/ Pembanding yang tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut 

tidak dapat dinyatakan wanprestasi, dan karenanya pula maka gugatan 
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Penggugat/Terbanding untuk menyatakan Tergugat/Pembanding wanprestasi tidak 

berdasar hukum, sehingga oleh karenanya patut dikesampingkan;------------------------ 

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian/perdamaian tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat maka mengenai gugatan 

Penggugat/Terbanding tentang pembagian harta bersamanya dengan 

Tergugat/Pembanding yang terdiri dari harta-harta yang diperjanjikan dalam surat 

perjanjian/perdamaian tanggal 17 Oktober 2010, patut pula dipertimbangkan; --------- 

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau alasan alasan Penggugat/Terbanding 

sepanjang harta bersama , secara tegas dibantah oleh Tergugat/Pembanding dengan 

menegaskan bahwa harta-harta terperkara tersebut semuanya milik orang tua 

Tergugat/Pembanding, kecuali, kolam air deras di desa Gunung Besar Kec.Kota Arga 

Makmur a.n Fitriyansyah sebagai harta bersama Tergugat/Pembanding dengan 

Penggugat/Terbanding, sehingga dengan demikian Penggugat/Terbanding patut 

dibebani pembuktian; ---------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagai 

pembuktian harta-harta terperkara hanyalah pembuktian transfer uang oleh 

Penggugat/Terbanding kepada Hj. Rasyidah ( ibu Tergugat/Pembanding ) melalui 

Bank BNI Bengkulu priode 01/01/2008 s/d 22/12/2010,( bukti P1 ) ke rekening 

Hj.Rasyidah, namun tidak dijelaskan berapa jumlah keseluruhannya dan tidak 

dijelaskan untuk keperluan apa. Sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan 

sebagai bukti kepemilikan harta-harta terperkara. Demikian pula saksi-saksi yang 

diajukan oleh Penggugat/Terbading, tidak ada yang tahu secara jelas dan tegas siapa 

sesungguhnya pemilik harta-harta terperkara, dengan demikian dalil-dalil gugatan 

Penggugat/Terbanding  sepanjang yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding patut 

dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak; ------------------------------------- 

Menimbang bahwa atas dalil-dalil maupun alasan-alasan bantahan 

Tergugat/Pembanding yang terdiri dari surat-surat bukti ( T 3, T4, T5, P4 dan surat 

Data Hewan Ternak ) kesemuanya menunjukkan bahwa harta-harta terperkara adalah  
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milik Hj.Rasyidah, demikian juga keterangan saksi Hj.Rasyidah yang diajukan 

Tergugat/Pembanding, yang menyatakan secara tegas sangat keberatan bila harta 

harta terperkara sepanjang menyangkut kepemilikannya dijadikan harta bersama 

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian dalil-dalil 

bantahan Tergugat / Pembanding patut diterima dan dibenarkan , sehingga dengan 

demikian harta-harta terperkara , kecuali kolam air deras di Desa Gunung Besar Kec. 

Kota Arga Makmur ( bukti T.21 ) tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama 

Penggugat /Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, yang harus dibagi dua antara 

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding; ------------------------------------ 

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas gugatan 

Penggugat/Terbanding sebagian dapat diterima, sehingga putusan yang dapat diambil 

dalam konpensi ini adalah; mengabulkan  gugatan Penggugat /Terbanding sebagian 

dan menolak selain dan selebihnya; ----------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan sita jaminan ( CB ) yang telah 

diletakkan terhadap harta – harta terperkara berdasarkan Putusan Sela Nomor : 

0289/Pdt.G./ 2010/ PA. AGM. Yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan pada 

hari Rabu tanggl 05 Januari 2011, kecuali sita jaminan  terhadap harta terperkara,  

berupa Kolam Air Deras di Desa Gunung Besar, Kec. Kota Arga Makmur Kab. 

Bengkulu Utara, patut dinyatakan tidak syah dan berharga, dan memerintahkan 

Pengadilan Agama supaya mengangkatnya; -------------------------------------------------- 

 

DALAM REKONVENSI. 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam 

pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Arga Makmur, 

maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyatakan sependapat, 

sehingga amar putusan Pengadilan Agama tersebut patut dikuatkan.---------------------- 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg., maka semua biaya yang 

timbul dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 5.226.000,- (lima 

juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding Rp. 150.000,- 
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(seratus lima puluh ribu rupiah) patut dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ 

Tergugat Rekonvensi/Terbanding; ------------------------------------------------------------- 

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan peraturan 

yang berkenaan perkara ini;--------------------------------------------------------------------- 

 

                                                     M E N G A D I L I 

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / 

Pembanding dapat diterima; -------------------------------------------------------------------- 

 

DALAM KONVENSI ; 

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur No : 0289 / Pdt.G/ 

2010/ PA.AGM. Tanggal 11 Mei 2011 M. yang dimohonkan banding; --------------- 

Dan dengan mengadili sendiri : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian; ------------------------------ 

2. Menyatakan bahwa surat perjanjian perdamaian tanggal 17 Oktober 2010 

dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat; ------------------- 

3. Menetapkan bahwa harta terperkara berupa Kolam Air Deras di Desa Gunung 

Besar, Kec. Kota Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara dengan batas-batas sebagai 

berikut : 

    -  Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa; ------------------------------------------- 

   -   Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gunung Besar; ------------------------------ 

   -   Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Yasin; -------------------------------------- 

   -  Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Gunung Besar; ----------------------------- 

Adalah sebagai harta bersama Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ 

Pembanding; ---------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Memerintahkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk 

membagi     Harta bersama tersebut diatas antara Penggugat/ Terbanding dengan 

Tergugat/ Pembanding masing-masing seperdua bagian secara natura atau 

innatura atau dengan cara jual lelang; ----------------------------------------------------- 

5.  Memerintahkan Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengangkat sita jaminan 

(CB) yang telah diletakkan atas harta-harta terperkara kecuali sita jaminan 
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terhadap satu bidang Kolam Air Deras yang terletak di Desa Gunung Besar  

Kec.Kota Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara; ----------------------------------------- 

6.  Menolak selain dan selebihnya; ------------------------------------------------------------ 

 

DALAM REKONVENSI. 

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 11 Mei 2011 

Masehi Nomor: 0289/Pdt.G/PA. AGM. yang dimohonkan banding; --------------------- 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. 

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang 

timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.226.000,- ( lima juta dua ratus dua puluh enam 

ribu rupiah ) pada Pengadilan Tingkat Pertama dan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus 

lima puluh ribu rupiah ) untuk Pengadilan Tingkat Banding; ------------------------------ 

Demikianlah putusan ini di jatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis 

Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 

Dzulqa’dah 1432 Hijriyah, oleh kami H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H. yang 

ditunjuk sebagai Ketua Majelis dan Drs. Iri Hermansyah, S.H. dan Drs. Munizar 

Umar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan 

didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang turut bersidang dan Nirmawati, S.H 

selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara. 

Hakim Ketua 
 

Dto 

 

 
H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H. 

 

Hakim Anggota     Hakim Anggota 
 
 
 
 
                 dto       dto 

 
Drs. Iri Hermansyah, S.H.    Drs. Munizar Umar, S.H. 
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Panitera Pengganti 

 
 

dto 

 
 

Nirmawati, S.H 
 

 
Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Redaksi…………….Rp.     5.000,- 

2. Biaya Materai …………...  Rp.     6.000,- 

3. Uang Leges……………….Rp.     5. 000,- 

4. Biaya Proses………………Rp. 134.000,- 

Jumlah …………………..  Rp. 150.000,-  (Seratus lima puluh ribu rupiah) 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 
 

 
 

            H. A. Yakin Karim, S.H., M.H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 


