
   P U T U S A N 
    Nomor : 09/ Pdt.G/ 2011/ PTA.Bn 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU 

 

           Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam 

persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara 

antara :- 

PEMBANDING , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Pegawai 

Negeri  Sipil pada Pemda Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu, 

bertempat tinggal di Jl. Cempaka V RT.005 RW.002 Nomor 293, 

Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam 

hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing:                 1.  H. Badrun 

Hasani, SH. MH. 2. Etti Martinawati, SH. dan 3.  Krepti Sayeti, SH. 

Sebagai Advokad/ Penasehat Hukum pada LBH Bintang Keadilan yang 

beralamat di Jl. Bali Raya No. 50 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa 

tanggal 28 Juli 2011 yang semula disebut sebagai Termohon dalam 

konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi sekarang sebagai  

PEMBANDING; - 

M e l a w a n 

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan dagang, tempat 

tinggal di Jalan  P. Natadirja 16 A, Nomor 04, Rt. 14, Rw. 02, Kelurahan 

Jalan Gedang, Kota Bengkulu, yang semula disebut sebagai Pemohon 

dalam konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, sekarang sebagai 

TERBANDING;- 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;- 

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

perkara ini:- 
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TENTANG DUDUK PERKARANYA 

  Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama 

Bengkulu nomor: 0080/Pdt.G/2011/ PA.Bn tanggal 20 Juli 2011 M. bertepatan dengan 

tanggal 18 Sya’ban 1432 H. Yang amarnya sebagai berikut : 

 

M E N G A D I L I 

DALAM KONPENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;- 

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan 

talak satu roj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas IA ;- 

  

DALAM REKONPENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan mengesampingkan 

sebagian;- 

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi 

berupa : 

2.1. Nafkah madliyah selama 6 bulan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus 

ribu rupiah);- 

2.2. Nafkah iddah selama ’iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);------------ 

2.3. Mut’ah berupa kalung emas seberat 10 gram kadar 24 karat; - 

3. Menetapkan harta berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega R, No. BD 6694 EE 

dibeli kredit, sisa angsuran 2 bulan adalah harta bersama yang diperoleh selama 

pernikahan Penggugat dan Tergugat; - 

4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak separoh bagian dari nilai harta bersama 

point (3) tersebut di atas; - 

5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan separoh bagian hak Tergugat dari nilai 

harta bersama point (3) di atas kepada Tergugat; - 
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6. Menolak untuk selain dan selebihnya; - 

 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI  

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi 

yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu 

ribu rupiah);  - 

 

    TENTANG HUKUMNYA 

             Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh 

Pembanding, masih dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku,  maka permohonan banding tersebut patut diterima ;---- 

              Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding, maka 

dapat disimpulkan bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Agama 

Kelas IA Bengkulu, khususnya dalam mempertimbangkan harta-harta terperkara agar 

ditetapkan sebagai harta bersama, hal mana Pengadilan agama Kelas IA Bengkulu        

telah keliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti, sehingga salah dalam         

mengambil keputusan, maka karena itu Pengadilan Tingkat Banding patut menilai dan 

mempertimbangkannya kembali;- 

 

DALAM KONPENSI 

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan 

Pengadilan Agama khususnya mengenai Konpensi,  Pengadilan Tinggi Agama patut 

menyetujui dan mempertahankannya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat 

Pengadilan Tinggi Agama dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan pertengkaran terdapat perselisihan 

antara Pembanding dengan  Terbanding, namun pertengkaran dimaksud telah nyata terjadi 

dan terwujud dalam bentuk pertengkaran yang terus-menerus, seperti yang diisyaratkan 

oleh Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975, hal mana tergambar dari pertengkaran yang 



4 
 

terjadi pada akhir Desember 2010 yang dalam pertengkaran dimaksud puncaknya 

Pembanding dan Terbanding mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh 

suami istri dalam rumah tangga, yaitu saling menghina dengan mengucapkan “ anjing kau, 

babi kau”. Dan karena itu pula Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tidur sampai 

dengan akhir bulan Januari 2011 dan selanjutnya Terbanding meninggalkan tempat 

kediaman bersama,  sehingga tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ini keadaan 

mana telah secara jelas menggambarkan keadaan rumah tangga yang bersangkutan; - 

Menimbang, bahwa faktor penyebab pertengkaran tersebut diatas adalah karena 

pemberian uang oleh Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp. 500.000,- yang oleh 

Pembanding bahwa uang tersebut diberikan dengan sikap marah-marah, sedangkan 

menurut Terbanding, Pembanding marah-marah karena pemberian itu kurang banyak; ------ 

 Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pembanding dan Terbanding 

pertengkaran-pertengkaran seperti itu sebelumnya sudah pernah terjadi, namun pihak 

keluarga masih dapat mendamaikan dan mempersatukan Pembanding dan Terbanding 

kembali. Akan tetapi terhadap pertengkaran yang terakhir ini pihak keluarga menyatakan 

tidak mampu lagi untuk mendamaikan dan mempersatukan Pembanding dan Terbanding 

untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, ditambah pula dengan sikap Terbanding 

dipersidangkan yang bersikap keras untuk menceraikan Pembanding, sehingga 

tergambarlah suatu indikasi bahwa ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding telah 

pecah (marriage break down) yang tidak mungkin untuk didamaikan lagi (anhal baar 

twespal) seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang 

diubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009, sehingga patutlah Putusan Pengadilan Agama 

Kelas IA Bengkulu sepanjang  Konpensi dimaksud dikuatkan; - 

 

DALAM REKONPENSI 

   Menimbang, bahwa  dengan  memperhatikan  segala uraian dalam pertimbangan  

sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama khususnya mengenai gugat Rekonpensi, 

maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap sebagian pertimbangan 
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Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk selanjutnya akan memberikan pertimbangan 

tersendiri; - 

   Menimbang, bahwa gugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Pembanding 

tentang nafkah lampau (madhiyah), yaitu sejak tahun 2003 s/d akhir 2010, oleh Majelis 

Hakim Tingkat Pertama ditolak dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonpensi/ 

Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak diberi nafkah, maka Majelis Hakim 

Tingkat Banding memandang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menilai, 

karena tidak mungkin Penggugat Rekonpensi/ Pembanding membuktikan yang negatif 

(bahwa ia tidak diberi nafkah), semestinya yang patut dibebani alat bukti adalah pernyataan 

yang positif (yng memberikan nafkah), dalam hal ini adalah Tergugat Rekonpensi/ 

Terbanding; - 

  Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan memperhatikan keberadaan 

rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebelum peristiwa puncak pertengkaran terakhir 

bulan Desember 2010, antara Pembanding dan Terbanding masih dalam keadaan damai, 

meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran masih dapat didamaikan, sehingga dengan 

demikian segala sesuatu yang dipandang sebagai suatu kekurangan dan kelalaian dalam 

rumah tangga, tidak pantas untuk digugat, sebab hal itu dipandang sebagai suatu kerelaan 

dan kesabaran, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sepanjang 

nafkah lampau sejak tahun 2003 s/d 2010 dimaksud dipandang tidak beralasan dan 

karenanya patut dikesampingkan; - 

  Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah, iddah dan muth’ah yang telah 

dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim Tingkat 

Banding sependapat, disamping atas penilaian Pengadilan Agama dimaksud, Majelis 

Hakim Tingkat Banding memberikan penilaian pula bahwa Terbanding mempunyai usaha 

ternak ayam potong yang berpenghasilan dipandang mampu dan patut dibebani 

pembayaran nafkah, nafkah ‘iddah dan muth’ah seperti yang ditetapkan oleh Pengadilan 

Agama tersebut, hal ini tergambar dari upah Suhardiono bin Karmi (saksi ketiga Penggugat 

Rekonpensi/ Pembanding yang keterangannya dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi/ 
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Terbanding) sebagai supir angkutan ternak ayam potong Terbanding, setiap satu kali 

mengangkut mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang 

biasanya pengangkutan dilakukan dua kali dalam seminggu, keadaan mana 

menggambarkan kemampuan Pemohon/Terbanding dalam hal penghasilan untuk diberikan 

kewajiban membayar nafkah iddah dan muth’ah  sehingga dengan demikian putusan 

Pengadilan Agama dalam hal ini patutlah dikuatkan; - 

 Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama 

hanya sampai batas Juli 2011 (bulan perkara ini diputus Pengadilan Agama), akan tetapi 

ternyata putusan itu dibanding, sehingga ikatan perkawinan belum terputus, yang berarti 

kewajiban suami (Terbanding) untuk menafkahi istri (Pembanding) juga belum put us, oleh  

karena itu nafkah dimaksud harus diperhitungkan pula sampai dengan saat persidangan 

tingkat banding (bulan Desember 2011), dan dipandang dari segi kelayakan dan rasa 

keadilan patutlah suami (Terbanding) dibebani nafkah tambahan dimaksud sebesar Rp. 

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah tambahan tersebut sebesar 

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jumlah keseluruhan nafkah lampau 

yang dibebankan kepada Terbanding untuk membayarnya menjadi Rp. 7.900.000,- (tujuh 

juta sembilan ratus ribu rupiah);- 

     Menimbang, bahwa tentang Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal 

harta-harta terperkara untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan harus dibagi dua antara 

Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan 

Hakim Tingkat Pertama, dan karena itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding harus 

mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut : 

1. Menimbang, bahwa harta terperkara yang berwujud sebuah bangunan rumah yang 

terletak di Jl. Cempaka V No. 293 yang sedang didiami Pembanding bersama dengan 

anak-anaknya, oleh Terbanding membantah harta tersebut sebagai harta bersama, 

dimana menurut Terbanding bahwa hal itu adalah harta bawaannya, kemudian 

Terbanding menyatakan telah menyerahkannya sebagai hak milik anak-anaknya  

bernama Ria, Reni, dan Rici, dan boleh juga ditempati Pembanding selama 
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Pembanding tidak menikah dengan laki-laki lain, yang dalam hal ini oleh Pembanding 

dalam dupliknya tidak keberatan ( setuju ), bahwa rumah tersebut dijadikan sebagai 

hak milik 3 orang anak mereka, maka oleh karena itu harta tersebut tidak perlu 

dipertimbangan lagi dan harus dikesampingkan;- 

2.  Menimbang, bahwa harta terpekara yang berwujud satu unit mobil dyna engkel 

No.POL. BD.8072 CZ Tahun 2005, menurut Terbanding membenarkan keberadaan 

harta tersebut, akan tetapi dalam status sewa pakai ( leasing ) dari PT. Astra kredit 

company, sebesar Rp. 3.315.000,- setiap bulan dan sekarang dikuasi oleh Terbanding, 

yang oleh Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai gugatan yang tidak 

terbukti disebabkan Perbanding tidak dapat memperlihatkan surat bukti aslinya, dan 

karenanya harus ditolak, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain;- 

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan tanggal 27 April 2011 Terbanding 

secara tegas mengakui adanya harta tersebut, dan pengakuan tersebut adalah 

pengakuan murni yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan 

mengikat,pengakuan mana dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah 

sumpahnya masing-masing, saksi I, umur 24 tahun, pekerjaan sopir yang menyatakan 

bahwa Pembanding dan Terbanding memiliki mobil L 300, satu buah mobil Dyna 

Engkel, satu buah mobil kijang, satu buah motor supra di Muko-Muko dan satu motor 

yamaha vega R dan satu motor supra di Bengkulu, serta keterangan saksi Termohon 

Hendan Dani Binti Rozali 24 tahun. Dibawah sumpahnya yang menyatakan 

Pembanding dan Terbanding  memiliki satu rumah bedeng 4 pintu di Muko-Muko, satu 

motor yamaha vega R, mobil L-300 dan satu  mobil engkel, meskipun pembanding 

tidak dapat  menunjukan  asli surat-surat yang berkenaan dengan harta terperkara  

dimaksud, sudah sepatutnya harta yang berwujud satu unit mobil dyna engkel tersebut 

dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;-  

Menimbang,  selanjutnya berdasarkan pengakuan Terbanding serta keterangan saksi di  
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bawah sumpahnya menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki satu rumah bedeng  

4 pintu di Muko-Muko, satu motor yamaha vega R, mobil L 300 dan satu mobil 

engkel, meskipun Pembanding tidak dapat menunjukkan asli surat-surat yang 

berkenaan dengan harta terperkara yang dimaksud, sudah sepatutnya harta yang 

berwujud satu unit mobil dyna engkel tersebut dinyatakan sebagai harta bersama 

Penggugat dan Tergugat;- 

3. Menimbang, selanjutnya bahwa harta terpekara yang berwujud satu unit mobil L-300 

Mitsubishi nomor polisi BA 8163 TD, Terbanding membenarkan keberadaan harta 

tersebut, yang sekarang dalam kekuasaan Terbanding akan tetapi masih dalam status 

leasing pada PT Dipo Sport Finance Padang dengan kredit Rp. 3.145.000,-, oleh 

karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding 

memandang bahwa mobil dengan nomor polisi BA 8163 TD, adalah merupakan harta 

bersama dengan segala kewajiban yang melekat diatasnya;- 

4. Menimbang, bahwa harta terpekara yang berwujud satu unit sepeda motor yamaha 

vega R No. POL. 6649 EE. Yang diakui oleh Pembanding dan Terbanding sebagai 

harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang oleh Pengadilan 

Agama telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai harta bersama, hal mana 

Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut,  oleh karena 

itu dikuatkan;- 

5. Menimbang, bahwa harta terpekara yang berwujud satu buah rumah bedengan yang 

terdiri dari 4 pintu bangunannya semi permanen yang terletak dikelurahan Bandar Ratu 

Kab. Muko-Muko, Propinsi Bengkulu, yang keberadaannya diakui oleh Pembanding 

dan Terbanding, hal mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai 

gugatan yang obscure lible (kabur), sehingga harus di NO, atau tidak dapat diterima, 

dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pengadilan Agama 

terlalu tergesa-gesa memberikan pertimbangan seperti dimaksud diatas, padahal intinya 

sudah jelas harta itu ada, selain dari pengakuan Pembanding dan Terbanding ditambah 
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oleh alat bukti berupa foto-foto dari rumah tersebut ( vide bukti T.6 ). Oleh karena itu 

Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan penetapan 

Hakim Pengadilan Agama. Mengingat keberadaan bangunan rumah itu diatas tanah 

milik orang tua Pembanding, sesuai dengan pengakuan Pembanding dan Terbanding, 

maka yang patut dinyatakan sebagai harta bersama hanyalah bangunan rumah tersebut, 

tidak termasuk tanah pertapakannya;- 

6. Menimbang, bahwa harta terpekara berwujud sebidang tanah ukuran 10 x 40 meter, 

yang terletak di Kuala Lempuing dekat pantai panjang kota Bengkulu, yang dalam hal 

ini dibenarkan oleh Terbanding, hal mana telah dipertimbangkan  oleh Pengadilan 

Agama secara bersama-sama dengan rumah bedengan seperti yang telah 

dipertimbangkan diatas sebagai gugatan yang kabur, maka Pengadilan Tingkat 

Banding berpendapat lain;- 

                Menimbang oleh karena Terbanding sebagai pihak yang menguasi tanah tersebut 

mengakui secara tegas dan mengakui bahwa dia yang menguasainya dan tentunya dia yang 

lebih tahu tentang unkuran dan keberadaannya, dan dia pula yang bertanggung jawab dalam 

hal ini. Oleh karena berdasarkan pengakuan Terbanding serta pemeriksaan setempat atas 

obyek oleh Pengadilan Agama Bengkulu sesuai berita acara nomor 

0080/PDT.G/2011/PA.Bn tanggal 02 Desember 2011 dinyatakan sebagai harta bersama;---- 

      Menimbang selanjutnya bahwa oleh karena harta-harta terperkara tersebut  diatas 

berupa : 

1.  Satu unit mobil Dyna engkel, no Pol BD 8072 CZ yang masih dalam status kredit, 

dikuasai oleh Terbanding, - 

2.    Satu unit mobil L300 mitsubishi No. Pol BA 8163 TD, yang masih dalam status kredit, 

dikuasai oleh terbanding. - 

3.    Satu unit motor Yamaha Vega R, No. Polisi  BD 6649 EE,dikuasai    oleh Pembanding; 

4.   Satu buah rumah bedengan terdiri dari 4 buah pintu  yang  terletak di Kelurahan Bandar  

Ratu  Kabupaten  Muko-muko,  tidak  termasuk  pertapakannya,  dikuasai oleh  
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Pembanding.- 

5.   Sebidang tanah berukuran 10x40 yang terletak di Kuala Lempuing dekat Pantai Panjang 

Bengkulu, yang dikuasai oleh Terbanding. Dimana harta-harta terperkara tersebut telah 

dinyatakan sebagai harta bersama, maka apabila telah terjadi perceraian antara 

Pembanding dan Terbanding, dengan berdasarkan pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum 

Islam)  patutlah ditetapkan pembagian atas harta-harta tersebut dibagi dua antara 

Pembanding dan Terbanding, - 

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari tentang harta-harta 

yang telah dinyatakan sebagai harta  bersama sebagaimana tersebut diatas, terhadap dua (2) 

mobil yang terdiri dari mobil Dyna Engkel dan Mobil L300,masih dalam status kredit 

dengan kata lain belum lunas pembayarannya (masih terhutang), kemudian selain itu 

Terbanding dan Pembanding masih mempunyai hutang di Bank BRI Rp. 24.000.000,- yang 

sebagai barang jaminannya Sertifikat rumah yang terletak di Kebun Beler diagunkan 

sebagai jaminan, maka kesemua hutang-hutang tersebut dipadang sebagai hutang yang ada 

hubungannya dengan keperluan rumah tangga, dengan demikian berdasarkan ketentuan 

Pasal 93 ayat (2)  Kompilasi Hukum Islam (KHI) patutlah hutang-hutang tersebut 

ditetapkan sebagai hutang bersama dan pertanggung jawabannya juga diselesaikan dengan 

cara bersama-sama yang pembayarannya dikeluarkan dari harta-harta bersama yang telah 

ditetapkan, sebelum harta-harta bersama dimaksud dibagi dua antara Pembanding dan 

Terbanding,- 

Menimbang,  bahwa oleh karena harta-harta terperkara yang telah dinyatakan 

sebagai harta bersama dimaksud ada yang berada dibawah kekuasaan Pembanding dan 

Terbanding diperintahkan supaya menyerahkannya guna untuk dibagi dua antara 

Pembanding dan Terbanding yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi 

dengan cara innatura atau dengan cara jual lelang,- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dimana 

sebagian Putusan Pengadilan Agama kususnya dalam putusan rekompensi tidak dapat 

dipertahankan, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili 
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sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Rekonpensi/ 

Pembanding dikabulkan  sebagian,  sedangkan untuk selebihnya ditolak,- 

 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, 

yang telah diubah menjadi UU No. 50 tahun 2009, maka semua biaya timbul pada 

Pengadilan Agama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ 

Terbanding,  sedangkan semua biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada 

Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding,-- 

 

M E N G A D I L I   

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat 

diterima;- 

 

DALAM KONPENSI  

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu tanggal 20 Juli      

2011 M.  bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1432 H, Nomor : 0080/Pdt.G/2011/PA.Bn 

yang dimohonkan banding;- 

 

DALAM REKONPENSI ; 

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu tanggal 20 Juli     

2011 M.  bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1432 H.  nomor:  0080/Pdt.G/2011/PA.Bn 

yang dimohonkan banding;- 

 

DENGAN MENGADILI SENDIRI :  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;- 

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi 

berupa : 
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2.1    Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) sebesar Rp. 7.900.000,- (Tujuh Juta Sembilan 

Ratus Ribu Rupiah);-- 

2.2.   Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta    Rupiah);- 

2.3.   Mut’ah berupa emas 24 karat sebesar sepuluh gram atau berupa uang yang senilai 

dengannya pada saat pembayarannya;- 

3. Menyatakan bahwa harta benda terperkara yang berupa : 

-   Satu unit mobil dyna engkel nomor Polisi BD 8072CZ;- 

-   Satu unit mobil L300 mitsubishi nomor polisi BD 8163 TD. - 

-   Satu unit motor Yamaha Vega R nomor polisi BD 6649 EE;- 

-   Satu buah rumah  bedengan dengan terdiri dari 4 buah pintu dengan bangunan semi 

permanen yang terletak di Kelurahan Bandar Ratu Kabupaten Muko-muko Propinsi 

Bengkulu, tidak termasuk tanah  pertapakannya;- 

-  Sebidang tanah ukuran 10x40 M2 yang terletak di Kuala Lempuing dekat Pantai 

Panjang Kota Bengkulu;- 

Adalah harta bersama antara  Penggugat Rekonpensi dan Tergugat   Rekonpensi;---- 

4. Menyatakan bahwa hutang kredit yang belum terlunasi pada mobil Dyna engkel nomor 

polisi BD 8072 CZ, pada mobil L300 mitsubishi nomor polisi BD 8163 TD dan hutang 

kredit pada Bank BRI dimana sertifikat Rumah dijalan Cempaka V nomor 293 

diagunkan sebagai barang jaminan adalah hutang-hutang bersama Penggugat 

Rekonpensi dan Tergugat Rekompensi yang pelunasannya diperhitungkan dari harta 

bersama;- 

5. Menetapkan pembagian harta benda tersebut dalam poin 3 tersebut diatas adalah ½ 

(satu perdua) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan ½ (satu perdua) bagian untuk 

Tergugat Rekompensi yang pembagiannya setelah hutang-hutang bersama dilunasi;- 

6. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk 

melaksanakan ketentuan amar putusan  nomor:  3,4,5 dalam hal tidak dapat 

dilaksanakan secara  natura maka dapat dilaksanakan dengan cara lelang;;- 

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;-- 
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DALAM KONPENSI REKONPENSI  

- Menghukum  Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar 

semua biaya yang timbul dalam perkara pada Pengadilan Agama kelas IA Bengkulu 

sebesar Rp. 441.000,-( empat ratu empat puluh satu ribu rupiah );- 

- Menghukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk 

membayar semua biaya yang timbul pada Pengadilan Tingkat Banding Rp. 150.000,- 

(seratus lima puluh ribu rupiah);- 

 

    Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan majelis hakim 

pada hari ini Rabu tanggal 7 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 

Muharram 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H. Wildan Suyuthi, SH, MH,  sebagai Ketua 

Majelis, H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH. dan H. Shaleh,SH.,MH.,  masing-masing 

sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan 

dibantu oleh Drs. Nanang Juanda sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua 

belah pihak yang berperkara;-- 

Hakim Ketua  

dto 

 

Drs. H. WILDAN SUYUTHI, SH, MH. 

Hakim Anggota 

dto 

Hakim Anggota 

dto 

 

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, SH 

 

H. SHALEH, SH., MH. 

 

Panitera Pengganti  

dto 

 Drs. NANANG JUANDA 
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Perincian Biaya perkara :  

1. Biaya proses --------------------------------------- : Rp. 144.000,- 

2. Materai --------------------------------------------- : Rp.     6.000,- 

 Jumlah ---------------------------------------------    : Rp.   150.000,- 

                                                                       (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 

     Salinan sesuai dengan aslinya, 
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 
 
 
 
 
     H. A. Jakin Karim, S.H., M.H. 

 

 

 


