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P U T U S A N 

Nomor : 02/ Pdt.G/ 2008/ PTA. Bn 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memeriksa dan mengadili 

perkara perdata pada tingkat banding, dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

telah menjatuhkan putusan atas perkara sengketa harta bersama antara pihak-pihak   

 

PIHAK I, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, 

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu , 

dalam hal ini pada tanggal 2 Juli 2007 memberikan kuasa khusus 

kepada Edi Sugiarto, SH dan Patner, beralamat di Jalan Timur 

Indah I Komplek Perumahan  Timur Indah II Blok B No. 4  

Sidomulyo, Kota bengkulu, dahulu  Tergugat sekarang 

Pembanding --------------------------------------------------------------- 

 

M E L A W A N 

 

PIHAK II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam 

hal ini pada tanggal 21 Juni 2007 memberikan kuasa khusus 

kepada Sugihan Pribadi, SH, Eti Martinawati, Yusmiyati, SH, 

Krepti Sayeti, SH Advokat/ Konsultan Hukum Sugihan Pribadi, 

SH dan rekans yang beralamat di Jalan Suprapto No. 28 Kota 

Bengkulu dahulu Penggugat sekarang Terbanding; -- 

 

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

Telah mempelajari berkas perkara dan telah membaca surat-surat yang 

berhubungan dengan perkara tersebut ; ---------------------------------------------------- 

 

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam 

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 182/ Pdt.G/ 2007/ PA.Bn tanggal 

15 januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1429 H yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut : 
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DALAM EKSEPSI : 

- Mengabulkan  Eksepsi Tergugat sebagian  dan menolak selebihnya ; -------------- 

DALAM KONVENSI : 

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

2. Menyatakan bahwa peletakan sita jaminan (Conservatoir beslag) dengan 

penetapan Nomor : 182/Pdt.G/2007/PA.Bn tanggal 28 Agustus 2007 yang 

dilaksanakan oleh Jurusita pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu pada 

tanggal 06 September 2007 dengan berita acara peletakan sita  Nomor : 

182/Pdt.G/2007/PA.Bn pada tanggal 06 September 2007 dinyatakan sah dan 

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

3. Menetapakan bahwa harta bersama  Penggugat dan Tergugat dan masih 

belum dibagi adalah sebagai berikut : 

3.1.  Barang tak bergerak : satu bidang tanah  ukuran seluas 108 m2 (seratus 

delapan meter bujur sangkar) di atas tanah  tersebut berdiri bangunan  

ruko sebanayak 6 (enam) pintu, 3 (tiga) pintu bertingkat 3 (tiga) dan 3 

(tiga) pintu lagi bertingkat 2 (dua) dengan ukuran keseluruhan 24 m x 6 

m yang terletak di Kota Bengkulu dengan  batas-batas sebagai berikut  

: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan gang/ Jalan 1 ; ------- 

- Sebelah Timur berbatasan dengan gang/ Jalan 2 ; --------------------- 

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah 1 (Alm),   sertifikat Hak 

Milik Nomor: nomor 1 ; --------------------------------------------------- 

  3.2. Interior Ruko berupa : 

3.2.1.   Mesin Jahit sebanyak 2 (dua) buah, merek Standard dan merek 

Butterfly  

 3.2.2.   Mesin Obras 1 (satu) buah merek YKK  ; ---------------------------- 

 3.2.3.   Pakaian jadi senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ; --- 

3.2.4. Alat-alat kosmetik berbagai merek senilai Rp. 2.000.000,- (Dua 

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

3.2.5.Sepatu berbagai merek senilai Rp. 1.125.000,- (Satu juta seratus 

dua  puluh lima ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------- 

 3.2.6.  Satu unit Depot Air Minum merek Yamaha ; ------------------------- 

 3.2.7.  3 (tiga)  buah almari merek Intala C ; ---------------------------------- 

 3.2.8.  3 (tiga) buah  almari pakaian tanpa merek ; --------------------------- 

 3.2.9.  3 (tiga) buah tempat tidur, 1 (satu) tanpa merek, 2 (dua) buah 

springbad  merek Superland ; ----------------------------------------------- 
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 3.2.10.  2 (dua)  pasang kursi tamu, merek Olympic dan 1 (satu) tanpa 

merek  

 3.2.11.  1 (satu) unit komputer  ; ------------------------------------------------ 

 3.2.12.  1 (satu) buah kompor gas beserta tabungnya merek Rinai ; ------- 

 3.2.13 . 1 (satu) buah lemari makan ; ------------------------------------------- 

 3.2.14 . 1 (satu) unit meja makan ; ---------------------------------------------- 

 3.2.15.  1 (satu) unit kulkas merek Nasional ; --------------------------------- 

 3.2..16. 2 (dua) buah TV, 1 (satu) merek Sharp dan merek Konka ; ------- 

  3.3. Barang Bergerak : 

 3.3.1. 1 (satu) unit  mobil Kijang krista warna Biru Tua Nomor Polisi : B 

xxxx C1  tahun pembelian 2006 ;  

3.3.2. 1 (satu)  unit motor yamaha Vega R dengan nomor Polisi : BD 

xxxx AC ;  

   3.4.Hutang pada BANK :  

    3.4.1. Bank 1 sebesar Rp.  33.866.130,- (Tiga puluh tiga juta delapan   

ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) ; -- 

 3.4.2. Bank 2 Rp. 18.676.702,- (Delapan belas juta enam ratus tujuh 

puluh enam ribu  tujuk ratus dua rupiah) ; ---------- 

    3.4.3. Bank 3  Rp. 111.829.197.37,- ( Seratus sebelas juta delapan ratus 

dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga 

puluh tujuh sen) ; ---------------------------------------------- 

Jumlah keseluruhannya Rp. 164.372.029.37,- (Seratus enam puluh empat  

juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah tiga puluh 

tujuh sen).  

4. Menghukum  kepada Penggugat dan Tergugat membagi  2 (dua) harta 

bersama tersebut  di atas, sebagian hak untuk Penggugat dan sebagian lagi 

hak untuk Tergugat, dan apabila  tidak dapat dibagi secara riil akan dijual 

lelang yang  hasil penjualannya dibagi  2 (dua) sebagian untuk Penggugat 

dan sebagian lagi untuk  Tergugat ; ------------------------------------------------- 

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah dari 

nilai harta bersama sebagaimana  tersebut pada diktum nomor 3 (tiga)  

tersebut di atas ; 

6. Menetapkan bahwa hutang sejumlah Rp  164.372.029.37,- (Seratus enam 

puluh empat  juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh sembiln rupiah 

tiga puluh tujuh sen) di Bank 1, Bank 2 dan Bank 3 merupakan hutang 

bersama Penggugat dengan Tergugat  ; - 
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7. Menghukum kepada Penggugat  dan tergugat secara bersama-sama untuk  

menanggung hutang/ melunasi hutang-hutang Penggugat dan tergugat 

sejumlah Rp  164.372.029.37,- (Seratu enam puluh empat  juta tiga ratus 

tujuh puluh dua ribu dua puluh sembiln rupiah tiga puluh tujuh sen) di Bank 

1, Bank 2 dan Bank 3 ; ------------- 

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; ----------------------------------- 

 

DALAM REKONPENSI 

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

2. Menetapkan 1 (satu) buah motor Honda  merek Kharisma tahun 2003 

adalah harta  bersama  Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ; - 

3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi  untuk 

membagi 2 (dua) harta bersama tersebut,  sebagian untuk hak Penggugat  

Rekonpensi dan sebagian lagi hak Tergugat Rekonpensi dan apabila  tidak 

dapat dibagi secara riil akan dijual lelang  yang hasil penjualannya dibagi 2 

(dua), sebagian untuk Penggugat Rekonpensi dan sebagian untuk Tergugat 

Rekonpensi ; -------------------------------------------------------------------------- 

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Pengugat 

Rekonpensi setengah dari  nilai harta bersama  sebagaimana pada diktum 

nomor 3 (tiga) tersebut diatas ; ---------------------------------------------------- 

5. Menolak permohonan sita Penggugat Rekonpensi ; ---------------------------- 

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ; ----------------- 

 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

Menghukum kepada kedua belah pihak Penggugat Konpensi/ Tergugat 

Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 

1.316.500,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) masing-masing 

separuhnya ; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Membaca akta permohonan banding  yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Agama Bengkulu, bahwa pada tanggal  28 Januari 2008 Pembanding 

telah  mengajukan permohonan banding atas  putusan Pengadilan Agama 

Bengkulu  Nomor : 182/Pdt.G/2008/PTA.Bn tanggal 15 Januari 2008 M 

bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1429 H permohonan Banding  tersebut 

telah  disampaikan kepada  pihak lawan. 

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding . 
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TENTANG HUKUMNYA 

 

Menimbang, bahwa  meneliti permohonan banding yang diajukan  

Pembanding, ternyata telah  diajukan dalam tenggang waktu  dan dengan tata cara  

sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Undang-undang, maka  permohonan 

banding tersebut secara  formil dinyatakan dapat diterima. 

Menimbang, bahwa  dengan memperhatikan  segala pertimbangan  

hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Hakim Tingkat pertama, maka Hakim 

Tingkat Banding menyimpulkan dan menyatakan bahwa  pertimbangan tersebut  

sebagian telah tepat  untuk itu sependapat dan diambil alih menjadi  pendapat 

sendiri  sedangkan sebagian yang lain belum tepat, maka perlu dipertimbangkan 

kembali sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa apabila dipedrhatikan eksepsi Tergugat/ 

Pembanding diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dan ini pokoknya 

mengandung tiga hal, yang pertama tangkisan dan bantahan terhadap gugatan  

Penggugat/ Pembanding dengan menyatakan bahwa  gugatan tersebut cacat formil 

atau kabur , kedua bantahan terhadap pokok perkara yang  menolak sebagian dalil-

dalil gugatan Penggugat/ Terbanding, yang ketiga mengajukan tuntutan balik atas 

harta  bersama yang dikuasai Penggugat/ Terbanding. 

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara eksepsi meerupakan  

tangkisan dan bantahan yang diajukan  terhadap materi pokok gugatan, meliputi 

kompetensi absolut, kompetensi relatif dan gugatan cacat formil atau pelanggaran 

formil yang mengakibatkan  gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang 

diajukan dalam bentuk eksepsi  tidak ditujukan dan tidak  menyangkut pokok 

perkara. Bantahan atau tangkisan  terhadap pokok perkara diajukan sebagai bagian 

tersendiri mengikuti eksepsi. 

Menimbang, bahwa  Hakim Tingkat Pertama  dalam pertimbangan 

menyatakan menolak eksepsi  Tergugat/ Pembanding  yang menyangkut gugatan 

tersenut  secara hukum telah memenuhi syarat  formil gugatan , hal ini dijadikan  

dasar untuk  melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara.  

Menimbang, bawa pada dasarnya   Hakim Tingkat banding sependapat  

dengan pertimbangan  tersebut dan mengambil alih  menjadi pendapat sendiri, tapi 

dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama ternyata telah keliru dalam  

menetapkan putusan  dengan menerima eksepsi sebagian dan  menolak selebihnya, 

untuk itu   Hakim Tingkat Banding berpendapat  bahwa amar putusan tersebut 

perlu diperbaiki oleh karena pemeriksaan, pertimbangan dan pencantuman  dalam 

amar putusan  antara eksepsi dan poko perkara harus dipisahkan.  
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Menimbang, bahwa  Hakim Tingkat Banding setelah menilai  

pertimbangan  hukum dalam konpensi tentang  pokok perkara oleh Hakim Tingkat 

Pertama  berpendapat dan  menetapkan bahwa pertimbangan tersebut telah tepat 

dan benar, untuk itu mengambil alih menjadi pendapat sendiri  dengan 

menyempurnakan amar putusan dan  sekaligus merupan jawaban atas memori 

banding  Tergugat/ Pembanding pada point 1.  

Menimbang, bahwa terhadap gugatan  Rekonpensi Penggugat 

Rekonpensi Hakim Tingkat Pertama  memeberikan pertimbangan dengan 

mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, untuk  pertimbangan  yang 

mengabulkan sebagian pada dasarnya Hakim Tingkat Banding  menyatakan 

sependapat dengan pertimbangan tersebut  dan mengambil alih  menjadi pendapat 

sendiri, hal ini juga   menjadi jawaban terhadap memori banding  Tergugat/ 

Pembanding tersebut  pada point 4. 

  Menimbang, bahwa  Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan  

rekonpensi atas harta berupa rumah type 36 Blok H dengan pertimbangan bahwa  

rumah tersebut masih dalam angsuran kredit  yang menyangkut pihak ketiga, 

maka   tidak dapat disebut  sebagai harta bersama , terhadap pertimbangan tersebut 

Hakim  Tingkat banding menilai  belum tepat, sebab rumah yang didapat secara 

kredit maka secara hukum sejak terjadinya perjanjian akad kredit, sejak itu pula 

hak kepemilikan berpindah dari  developer atau pengusaha kepada pihak yang 

mengajukan  kredit dengan pembayaran secara dicicil  setiap bulan, untuk itu 

Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menetapkan bahwa rumah type 36 Blok 

H tersebut hak milik Penggugat Rekonpensi dan tergugat rekonpensi  dan 

merupakan harta bersama bagi kedua belah pihak. 

   Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah pula 

mengesampingkan gugatan Rekonpensi terhadap  harta berupa kios Blok H.H 

terletak didalam pasar Panorama dengan petimbangan bahwa  atas harta tersebut  

telah diletakkan sita oleh Bank 2, maka terhadap  pertimbangan tersebut Hakim 

Tingkat Banding  menilai belum tepat, sebab status  sita yang diletakkan Bank 2 

tersebut bukan  merupakan perbuatan pemindahan hak milik  tapi merupakan 

perbuatan  untuk melindungi harta tersebut jangan sampai  dipindah tangankan 

kepada pihak lain, untuk itu Hakim  Tingkat Banding  berpendapat bahwa harta 

maupun kios  Blok H.H tersebut tetap hak milik  Penggugat Rekonpensi dan 

merupakan harta bersama bagi kedua belah pihak sepanjang belum terjadi dijual 

lelang. 

Menimbang, bahwa oleh karena harta berupa rumah type 36 Blok H 

dan Kios Blok H.H  tersebut merupakan harta bersama maka harus dibagi dua 
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sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu setengah untuk 

Penggugat Rekonpensi dan  setengah untuk Tergugat Rekonpensi, berhubung 

harta tersebut  dikuasai oleh tergugat rekonpensi maka menghukum Tergugat 

Rekonpensi menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi. 

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut adalah milik Penggugat/ 

Terbanding, secara hukum harus dibagi dua antara kedua belah pihak, tentunya 

masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang  dianggap 

emdang dan kalah, maka patut Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding 

dihukum membayarr biaya yang timbul dalam perkara ini baik di Tingkat Pertama 

maupun di Tingkat Banding  secara tanggung renteng yang jumlahnya akan 

ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini. 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan 

danketentuan hukm syar�a  yang berhubungan dengan perkara ini. 

 

MENGADILI 

 

1. Menerima permohonan banding Pembanding ; ------------------------------------ 

2. Membatalkan putusan Pengadilan  Agama Bengkulu Nomor : 

182/Pdt.G/2007/PA.Bn tanggal 15 Januari 2008 M bertepatan dengan 

tanggal 6 Muharram 1429 H. ; ------------------------------------------------------- 

 

 

MENGADILI SENDIRI 

Dalam Eksepsi 

Menolak eksepsi  Tergugat / Pembanding ; ----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Dalam Konpensi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk sebagian ;  

2. Menyatakan, bahwa peletakan sita jaminan (Conservatoir beslag) dengan 

Penetapan Nomor : 182/Pdt.G/2007/PA/Bn tanggal 28 agustus 2007 pada 

tanggal 06 september 2007 dinyatakan sah dan berharga ; 

3. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat/ terbanding dan tergugat/ 

Pembanding dan masih belum dibagi adalah sebagai berikut : 

3.1.  Barang tak bergerak : satu bidang tanah  ukuran seluas 108 m2 (seratus 

delapan meter bujur sangkar) di atas tanah  tersebut berdiri bangunan s 
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ruko sebanayak 6 (enam) pintu, 3 (tiga) pintu bertingkat 3 (tiga) dan 3 

(tiga) pintu lagi bertingkat 2 (dua) dengan ukuran keseluruhan 24 m x 6 

m yang terletak di Kota Bengkulu dengan  batas-batas sebagai berikut   

- Sebelah Utara berbatasan dengan gang/ jalan 1 ; -------- 

- Sebelah Timur berbatasan dengan gang/ jalan 2 ; ---------------------- 

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah 1 (Alm),   sertifikat Hak 

Milik Nomor: nomor 1 ; --------------------------------------------------- 

  3.2. Interior Ruko berupa : 

3.2.1.   Mesin Jahit sebanyak 2 (dua) buah, merek Standard dan merek 

Butterfly  

3.2.2.   Mesin Obras 1 (satu) buah merek YKK  ; ----------------------------

3.2.3.   Pakaian jadi senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ; --- 

3.2.4. Alat-alat kosmetik berbagai merek senilai Rp. 2.000.000,- (Dua 

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

3.2.5.Sepatu berbagai merek senilai Rp. 1.125.000,- (Satu juta seratus 

dua  puluh lima ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------- 

 3.2.6.  Satu unit Depot Air Minum merek Yamaha ; ------------------------- 

 3.2.7.  3 (tiga)  buah almari merek Intala C ; ---------------------------------- 

 3.2.8.  3 (tiga) buah  almari pakaian tanpa merek ; --------------------------- 

 3.2.9.  3 (tiga) buah tempat tidur, 1 (satu) tanpa merek, 2 (dua) buah 

springbad  merek Superland ; ----------------------------------------------- 

3.2.10.  2 (dua)  pasang kursi tamu, merek Olympic dan 1 (satu) tanpa 

merek  

 3.2.11.  1 (satu) unit komputer  ; ------------------------------------------------ 

 3.2.12.  1 (satu) buah kompor gas beserta tabungnya merek Rinai ; ------- 

 3.2.13 . 1 (satu) buah lemari makan ; ------------------------------------------- 

 3.2.14 . 1 (satu) unit meja makan ; ---------------------------------------------- 

 3.2.15.  1 (satu) unit kulkas merek Nasional ; --------------------------------- 

 3.2..16. 2 (dua) buah TV, 1 (satu) merek Sharp dan merek Konka ; ------- 

  3.3. Barang Bergerak : 

 3.3.1. 1 (satu) unit  mobil Kijang krista warna Biru Tua Nomor Polisi : B 

xxxx C1  tahun pembelian 2006 ; ------------------------------------------ 

3.3.2. 1 (satu)  unit motor Yamaha Vega R dengan nomor Polisi : BD 

xxxx AC ;  
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   3.4.Hutang pada BANK :  

    3.4.1. Bank 1 sebesar Rp.  33.866.130,- (Tiga puluh tiga juta   delapan   

ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) ; -- 

3.4.2. Bank 2 Rp. 18.676.702,- (Delapan belas juta enam ratus tujuh 

puluh enam ribu  tujuk ratus dua rupiah) ; ---------------- 

 3.4.3. Bank 3  Rp. 111.829.197.37,- ( Seratus sebelas juta delapan ratus 

dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga 

puluh tujuh sen) ; ---------------------------------------------------- 

Jumlah keseluruhannya Rp. 164.372.029.37,- (Seratu enam puluh empat  

juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh sembiln rupiah tiga puluh 

tujuh sen).  

4. Menetapkan bahwa harta bersama tersebut pada diktum nomor 3 dibagi 

dua yaitu setengah untuk Pengugat/ Terbanding dan setengah untuk 

Tergugat/ Pembanding dan menghukum Penggugat/ Terbanding dan 

Tergugat/ Pembanding untuk melaksanakan pembagian tersebut apabila 

tidak dapat dibagi secara riil akan dijual lelang, hasil penjualan dibagi 

antara kedua bel;ah pihak sesuai dengan bagian masing-masing ; 

5. Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk menyerahkan setengah dari 

harta bersama tersebut kepada Penggugat/  Terbanding ; 

6. Menetapkan bahwa  hutang sejumlah Rp. 164.372.029.37,- (Seratus enam 

puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu  dua puluh sembilan tiga 

puluh tujuh sen) di Bank 1, Bank 2 dan Bank 3 merupakan hutang bersama 

Penggugat/ terbanding ; 

7. Menghukum Pengugat/ terbanding dan tergugat/ pembanding 

secarabersama-sama untuk menanggung dan melunasi hutang-hutang yang 

tersebut pada diktum nomor 6 diatas ; 

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; 

Dalam Rekonpensi: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi (Tergugat/ Pembanding) untuk 

sebagian ; 

2. Menetapkan 1 (satu) buah motor Honda merek Kharisma tahun 2003 adalah 

harta bersama Penggugat Rekonpensi (Tergugat/ Pembanding) dan Tergugat 

Rekonpensi (Penggugat/ Terbanding) ; 

3. Menetapkan rumah type 36 Blok H di Bengkulu dengan batas-batas : 

- Sebelah Timur   : Tuan 1 

- sebelah Barat   : Jl. 3 

- sebelah Utara   : Tuan 2 
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- sebelah Selatan  : Tuan 3 

Adalah harta bersama penggugat rekonpensi (Tergugat/ Pembanding) dan 

Tergugat Rekonpensi (Penggugat/ Terbanding) 

4. Menetapkan kios Blok H didalam pasar panorama adalah harta bersama 

Penggugat Rekonpensi (Tergugat/ pembanding) dan Tergugat Rekonpensi 

(Penggugat/ Terbanding)) ; 

5. Menetapkan bahwa dari harta besama tersebut pada diktum nomor 2,3 dan 4 

diatas dibagi dua, setengah untuk Penggugat Rekonpensi (Tergugat/ 

Pembanding) dan setengah untuk Tergugat Rekonpensi (Penggugat/ 

Terbanding) dan menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan  

pembagian tersebut apabila tidak dapat dibagi secara riil akan dijual lelang, 

hasil penjualan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan bagian 

masing-masing ; 

6. Menghukum Tergugat rekonpensi (Penggugat/ Terbanding) menyerahkan 

setengah dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2,3 dan 4 diatas 

kepada Penggugat Rekonpensi (Tergugat/ Pembanding) ; 

7. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi (Tergugat/ 

Pembanding) untuk selebihnya ; 

 

Dalam Konpensi dan Rekonpensi 

Menghukum Penggugat Konpensi (Penggugat/ Terbanding) dan Penggugat 

Rekonpensi (Tergugat/ Pembanding) untuk membayar biaya yang timbul dalam 

perkara ini secara tanggung renteng, untuk Tingkat Pertama sebesar Rp. 

1.316.500,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu  lima ratus rupiah) dan untuk 

Tingkat Banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

 

 

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis 

Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul 

Akhir 1429 H dengan  Drs. H.M. Syazili Mathir yang ditunjuk  oleh Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, H.M. Syamsuddin 

Surya, LML, S.Ag dan Drs. M. Dirwan, SH masing-masing sebagai Hakim 

Anggota.  Putusan tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan 

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota  

tersebut dan Melani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh 

kedua belah pihak yang berperkara. 
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Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua 

                  dto                                                                   dto     

 

H.M. SYAMSUDDIN SURYA, LML, S.Ag            Drs. H.M. SYAZILI MATHIR 

               

                    dto                                                                              dto 

 

Drs. M. DIRWAN, SH          Panitera Pengganti 

                                                                                               

                                                                                                        dto 

            

                                                                                            MELANI, SH 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Proses  : Rp.  169.000,- 

2. Biaya Materai  : Rp.      6.000,- 

            Jumlah : Rp.  175.000,-  (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) 

    

           

                                                           Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

                       Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

 

 

                          Drs. Darmadi 

 

 

 


