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P U T U S A N 

                                           No : 05/ Pdt.G/ 2009 / PTA. Bn.             

                                      BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM 

              DEMI KEADILAH BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.         

 

       Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu dalam persidangan Majelis dalam mengadili 

perkara Perdata Agama pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara 

antara :  

PIHAK I,  umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan 

supir, beralamat di Kec. Manna, Kab                                                             

Bengkulu Selatan, Berdasarkan surat kuasa khusus 

Nomor: 004 / SK/ 2008 tanggal 25 Juni 2008 telah 

memberikan kuasa kepada : ADE KOSASIH. SH.  Bin 

INDRA YAKUB (PIHAK III),  umur 26 thn. Agama 

Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Dosen, ber 

alamat di Kel. Rawa Makmur Bengkulu, Dahulu 

Tergugat /sekarang Pembanding.                                                           

                                                    M e l a w a n 

PIHAK II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kec. Pasar 

Manna, Kab. Bengkulu Selatan. Dahulu Penggugat / 

sekarang Terbanding.                                                                      

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  

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

banding tersebut.                             

TENTANG DUDUKNYA PERKARA. 

          Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Agama Manna No : 073/ Pdt.G/ 2008/ PA. Mna. Tgl. 28 Januari 2009 M.. yang 

amarnya berbunyi sebagai beikut : 

                                                   M E N G A D I L I 

Dalam  Konvensi : 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

2. Menytakan sah dan berharga CB / sita Marital tanggal 31 Juli 2008. 

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah; 

a. Uang penjualan mobil BD. 2469.B sebesar Rp. 13.000.000, 

b. Satu Unit sepeda motorHonda Supra Fit No. Polisi Terdahulu � BD. 

7764. BQ. Sekarang. BD 6832 BQ. 
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4. Membagi harta bersama tersebut pada diktum 3 dengan dua bagian, Penggugat 

      dan Tergugat masing-masing berhak mendapat bagian 50 % dari seluruh harta 

       bersama tersebut.         

5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, adalah; 

a. Hutang dengan Kreditur 1 tersisa Rp. 10.000.000.-  

b. Hutang dengan Kreditur 2 sebesar Rp.5.000.000.-  

c. Hutang dengan Kreditur 3 sebesar Rp. 1.000.000,-  

6. Menetapkan satu bidang tanah 10 m x 15 m dan satu unit rumah diatasnya 

      berukuran 6 m x 6 m di Kecamatan Manna, Kabupaten  Bengkulu Selatan yang 

batas-batasnya: 

      sebelah Timur dengan ; tanah dan rumah I; sebelah Barat dengan tanah 

      dan rumah II; sebelah Selatan dengan Jalan ; sebelah Utara  dengan tanah  

dan  rumah III. Adalah fasilitas kredit PT. BTN kepada Penggugat ( PIHAK II ).  

7. Menghukum Tergugat ( PIHAK I ) untuk :  

a. Menyerahkan uang hasil jual mobil BD 2469 B sebesar Rp. 5.500.000,- 

      kepada Penggugat ( PIHAK II) secara tunai dan sekaligus.  

b. Membayar hutang di Kreditur 1 Rp. 5.000.000,- dengan Kreditur 2 

      sebesar Rp. 2.500.000,- dan dengan Kreditur 3 sebesar Rp. 

      500.000.- jumlah seluruhnya berjumlah Rp. 8.000.000,-  

c.  Mengosongkan rumah di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan 

yang batas-batasnya :  sebelah Timur dengan ; tanah dan rumah I; sebelah 

Barat dengan tanah dan rumah II; sebelah Selatan dengan Jalan ; sebelah 

Utara  dengan tanah dan  rumah III., dari harta Tergugat dan Tergugat 

(PIHAK I) harus meninggalkan rumah tersebut , bila perlu dengan bantuan 

Kepolosian Negara Republik Indonesia. 

8. Menghukum Penggugat ( PIHAK II ) untuk ; 

a. Membayar hutang pada Kreditur 1 sebesar Rp. 5.000.000,- pada 

Kreditur 2 sebear Rp. 2.500.000,- dan pada Kreditur 3 sebesar Rp. 

      500.000,- jumlah seluruhnya Rp. 8.000.000,-  

b.   Menyerahkan seperdua  dari harga motor Honda Sufra Fit BD.7764 BQ 

      / BD 6832 BQ kepada Tergugat ( PIHAK I ) secara tunai dan sekaligus;-- 

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.  

Dalam Rekonvensi. 

                Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi. 

                Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.687.000,- ( dua juta enam ratus 

                delapan puluh tujuh ribu rupiah ) kepada Penggugat Konvensi / Tergugat 

                Rekonvensi.                                                                     
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         Membaca surat Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Manna, yang menyatakan bahwa pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan 

Februari tahun Dua Ribu Sembilan ( 09 � 02 � 2009 ) pihak Tergugat (PIHAK I) telah 

mengajukan permohonan banding, yang mana telah diberitahukan pada pihak lawannya 

dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbading , hari Selasa tanggal 

10 Februari 2009. 

        Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh 

Tergugat / Pembanding , dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / 

Terbanding , baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah 

diberitahukan kepada pihak lawannya. 

 

                                              TENTANG HUKUMNYA. 

         Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding 

dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan Undang-Undang, lagi 

pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, maka 

permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat diterima. 

         Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan 

sebagai ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Manna, maka Majelis Hakim  

Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyatakan tidak sependapat, 

dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: 

DALAM KONVENSI. 

         Menimbang gugatan Penggugat / Terbanding pada pokoknya adalah gugatan harta 

bersama, agar harta harta terperkara ditetapkan sebagai harta bersama dan selanjutnya 

dibagi dua antara Penggugat/ Terbanding dengan  Tergugat / Pembanding, akan tetapi 

kenyataannya dalam Putusan Pengadilan Agama Manna, telah melampuai dari apa yang 

dituntut ( Ultra Petitum Partium) yakni putusan mana telah menetapkan harta terperkara 

yang berwujud sebidang tanah berukuran 10 x 15 m. dan  diatasnya berdiri satu unit 

bangunan rumah berukuran 6 x 6 m. yang dikenal dengan alamat Kec. Manna Kab. 

Bengkulu Selatan, menjadi milik Sepihak, yakni sebgai milik Penggugat sebagai perolehan 

fasilitas kredit PT. BTN kepadanya. Begitu juga Putusan yang memerintahkan Tergugat / 

Pembanding supaya mengosongkan rumah dimaksud merupakan suatu Putusan yang 

melampaui tuntutan ( Ultra Petitum Partium), sebab Penggugat tidak ada menuntut 

Pengosongan. Maka  bedasarkan psl. 189  ayat (3) Rbg. Yang bunyinya ; � Ia dilarang 

memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang 

dimohonkan�, putusan Pengadilan Agama dimaksud patut untuk dibatalkan.  

          Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang 

menetapkan rumah terperkara ditetapkan sebagai fasilitas kredit untuk Penggugat / 

Terbanding ( Hak Penggugat / Terbanding untuk menempatinya ), dengan alasan bahwa  
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rumah tersebut masih dalam kredit berjalan, sehingga belum dapat dikatagorikan sebagai 

harta bersama, karena timbul kekhawatiran bagi Majelis Hakim, pihak PT. BTN akan 

menuntut secara materil ke Pengadilan Agama, maka  penilaian tersebut Majelis Hakim 

Tingkat banding tidak sependapat. Sebab rumah tersebut sudah mejadi milik debitur, 

sedangkan sisa pembayaran kredit yang belum dilunasi pembayarannya adalah merupakan 

hutang debitur kepada kreditur. 

          Menimbang bahwa oleh karena rumah dimaksud diperoleh dalam masa perkawinan 

Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, maka berdasarkan psl 35 ayat ( 1 ) 

UU. No. 1 thn. 1974. yang berbunyi � Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

menjadi harta bersama�. Maka patutlah rumah terperkara dimaksud ditetapkan sebagai 

harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat / Pembanding. Dan oleh karena itu 

amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang memerintahkan Tergugat / 

Pembanding untuk mengosongkan rumah dimaksud tidak tepat dan harus dibatalkan.  

          Menimbang bahwa Peertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta 

bersama berwujud Mobil, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat, sebab menurut 

Penggugat / Terbanding, hasil penjualan satu unit mobil Mikrolet merk Suzuki  ST. 100, 

No. POL. BD 2469 B tersebut telah dibelikan pula oleh Tergugat / Pembanding satu unit 

mobil No. POL. BD. 1421 BL. Yang dalam hal ini diakui oleh Tergugat / Pembanding ada 

membeli mobil dimaksud yang dibeli Tergugat / Pembanding pada tanggal 21 Januari 2008 

( bukti T5 ) masih dalam masa ikatan perkawinan Tergugat/Pembanding dan 

Penggugat/Terbanding. Maka tidak tepat penilaian Majelis Hakim tingkat Pertama yang 

menyatakan tuntutan mnengenai mobil No. POL. 1421 BL tersebut sebagai harta bersama 

tidak terbukti. 

           Menimbang bahwa bantahan Tergugat / Pembanding yang keberatan mobil Carry 

No. POL. BD. 1421 BL tersebut dibelinya dengan menggunakan uang hasil penjualan 

mobil Suzuki ST.100. No. POL. BD. 2469 B. tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa 

uang hasil penjualan mobil itu sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat / Pembanding, sehingga 

patut diduga uang pebeli mobil Carry No. POL. 1421 BL tersebut adalah uang hasil 

penjualan mobil Suzuki ST.100. No. Pol. BD. 2469 B. yang dibeli Tergugat / Pembanding 

masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat / Terbanding, maka berdasarkan psl. 35 

ayat (1) UU. No. 1 thn. 1974. patutlah Mobil Carry No. Pol. 1421 BL tersebut ditetapkan 

sebagai harta bersama. 

           Menimbang bahwa pernyataan Tergugat/ Pembanding yang menyatakan bahwa 

mobil Carry No. Pol. 1421 BL. Dibelinya dengan menggunakan uang pinjaman kredit  

Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,-  ( bukti T4 ), bila diperhatikan bukti pembelian (bukti 

T.5) tanggal pembelian mobil terjadi tanggal 21 Januari 2008. sedangkan bukti pinjaman 

kredit BRI Rp. 10.000.000,- ( Bukti T4 ) tanggal 19 Februari 2008. yang artinya lebih 

dahulu dibeli mobil dari pada terjadi peminjaman, oleh karena itu dipandang tidak benar 
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Tergugat / pembanding membeli mobil dimaksud dengan menggunakan uang pinjaman 

kredit BRI. Sehingga keberatan dimakksud patut didak diterima. 

            Menimbang bahwa mengenai Sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol. BD. 

6832 BQ, yang didalilkan Penggugat / Terbanding sebagai harta bersama, dengan 

pembuktian ( P 9) dalam hal ini Tergugat / Pembanding tidak keberatan, maka berdasarkan 

psl. 35 ayat ( 1 ) UU. No. 1 thn. 1974, patutlah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat 

/ Terbanding dan Tergugat / Pembanding. 

            Menimbang bahwa gugatan Penggugat / Terbandding mengenai hutang- hutang 

(angsuran ) kredit rumah BTN , hutang untuk keperluan berobatTergugat/Pembanding 

kepada sdr. Kreditur 2 dan Krditur 3, dimana hutang-hutang tersebut adalah untuk 

kepentingan keluarga, maka berdasarkan psl. 93 ayat ( 1 dan 2 ) KHI ( Konpilasi Hukum 

Islam ) di Indonesia patut dipertimbangkan.       

        Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim  Tingkat pertama yang membebankan 

hutang-hutang tersebut kepada pihak-pihak, Majelis Tingkat banding tidak sependapat, dan 

berdasarkan psl. 93 ayat (  2 ) KHI, patutlah pertanggung jawaban hutang-hutang tersebut 

dibebankan kepada harta bersama. 

         Menimbang bahwa kredit rumah yang dilakukan oleh Penggugat / Terbanding dan 

Tergugat/ Pembanding sejak bulan Desember 2000 ( vide bukti P4) . untuk jangka 15 tahun 

( 180 bulan ). Kredit perbulan sebesar Rp. 76.000,-=(tujuh puluh enam ribu rupiah), yang 

dalam hal ini dibenarkan oleh Tergugat / Pembanding. Bila diperhitungkan jumlah yang 

sudah dibayarkan sampai dengan masa perceraian tgl. 3 April 2008 sudah mencapai 100 

bulan, sehingga sisa yang harus dibayarkan selama 80 bulan lagi, yang bila diperhitungkan 

jumlah uangnya yaitu ; 80 x Rp. 76.000,- = Rp. 6.080.000,-Dan inilah yang patut 

ditetapkan sebagai hutang  bersama Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding 

sepanjang mengenai rumah kredit yang harus dibebankan pelunasannya dari harta bersama 

dimaksud. 

          Menimbang bahwa hutang dalam bentuk kredit melalui Bank BRI Unit Ahmad Yani, 

Manna yang dilakukan tanggal 11 Oktober 2004 dengan jumlah pinjaman Kredit Rp. 

20.000.000,-dengan angsuran setiap bulan Rp. 593.400,- yang diperuntukkan untuk 

membeli mobil,  dalam hal ini dibantah oleh Tergugat / Pembanding dengan alasan tidak 

tahu menahu sama sekali atas pinjaman itu , namun berdasarkan pembuktian yang diajukan 

oleh Penggugat / Terbanding (vide bukti P7 dan P8 ) , keberatan Tergugat / pembanding 

tersebut patut tidak diterima, sehingga yang patut dibenarkan/diterima adalah dalil 

Penggugat / Terbanding. 

          Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat / Terbanding yang dikuatkan 

dengan bukti ( P8), maka sisa hutang kredit berjumlah 18 bulan lagi terhitung sejak tanggal 

tanggal 15 April 2008, bukan 30 bulan lagi seperti yang didalilkan oleh Penggugat / 

Terbanding, dan bila dihubungkan dengan terjadinya perceraian Penggugat / Terbanding 
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dengan Tergugat / Pembanding tgl 3 April 2008, maka hutang yang patut ditetapkan 

sebagai hutang yang dibebankan kepada harta-harta bersama Penggugat / Terbanding dan 

Tergugat / Pembanding adalah 18 bulan x Rp. 593.400,-berjumlah Rp. 10.681.200,- ( 

sepuluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah ).                                                                      

         Menimbang bahwa mengenai apa yang didalilkan Penggugat / Terbanding hutang 

terhadap sdr. Kreditur 2 Rp. 1.000.000,-dan terhadap sdr. Kreditur 3 Rp. 5.000.000,-

diperuntukkan untuk biaya perobatan Tergugat / Pembanding pada bulan April 2007, yang 

sampai sekarang belum diayar, pada jawaban pertama diakui oleh Tergugat / Pembanding 

dan didukung dengan bukti kwetansi peminjaman, kepada sdr. Kreditur 2 tertanggal 28 

April 2007, kepada sdr. Kreditur 3 tertanggal 29 April 2007. ( P  ), dikuatkan lagi dengan 

�Surat Keterangan Pernah dirawat�,  dari Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. 

Bengkulu Selatan tertanggal 05-05-2007. ( P ), maka patutlah hutang-hutang dimaksud 

ditetapkan sebagai hutang bersama yang dibebankan pembayarannya dari harta bersama. 

         Menimbang bahwa tindakan Tergugat / Pembanding yang mencabut pengakuannya 

terhadap hutang kepada sdr. Kreditur 2 dan Kreditur 3 dengan alasan silap, sebab biaya 

sebanyak itu tidak mungkin , karena Tergugat/Pembanding ketika itu menggunakan 

ASKES, namun tidak ditegaskan berapa pembiayaan yang senyatanya, kecuali hanya 

dugaan tidak mungkin, maka berdasarkan pasal 1926 KUH Perdata, pengakuan yang telah 

disampaikan dipersidangan tidak dapat dicabut lagi, kecuali nyata-nyata terdapat kesilapan 

yang nyata. Maka patut dinilai bahwa pencabutan pengakuan oleh Tergugat/Pembanding 

tersebut tiddak dapat diterima. 

          Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-petimbangan hukum diatas, maka 

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai, mengenai harta-harta terperkara yang 

dapat atau patut ditetapkan sebagai  harta besama ialah ; 1. Sebidang tanah berukuran 10 x 

15 m bersama satu unit bangunan rumah diatasnya beukuran 6 x 6 m, yang dikenal di Kec. 

Manna, Kab. Bengkulu Selatan, sehingga keberatan Tergugat / Pembanding dalam masalah 

ini dapat diterima. 2. Satu unit Mobil Carry No. Pol. BD. 1421 BL.  3. Satu unit Sepeda 

Motor merk Honda Supra Fit No. Pol. BD. 6832 BQ. Dan berdasarkan psl. 97 KHI di 

Indonesia, harta-harta tersebut harus dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan 

Tergugat/ Pembanding ,dengan memperhatikan pasal  93 ayat ( 2 ) KHI di Indonesia yang 

menegaskan bahwa pembagian harta-harta bersama tersebut dilakukan sesudah 

dikeluarkan/dibayar hutang-hutang dari harta bersama tersebut.                                                                      

           Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka 

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai , bahwa hutang-hutang yang patut ditetapkan  

sebagai hutang-hutang Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang dibayarkan 

dari harta bersamanya ialah : 1. Hutang (kredit rumah) Rp. 6.080.000,- 2. Hutang ( kredit 

mobil ) Rp. 10.681.200,- 3. Hutang terhadap sdr, Kreditur 2 Rp. 1.000.000,- 4. Hutang 
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terhadap sdr. Kredtur 3 Rp. 5.000.000,- yang apabila dijumlahkan keseluruhannya Rp. 

22.761.200,- 

           Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas , maka 

putusan Pengadilan Agama Manna tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya 

harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan yang dajukan 

Penggugat/ Terbanding dikabulkan seluruhnya. 

          Menimbang bahwa sita yang telah diletakkan terhadap harta-harta terperkara yang 

berwujud rumah dan sepeda motor patut dinyatakan sah dan berharga. 

DALAM REKONVENSI. 

           Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding mengenai ganti 

rugi dari pemberiannya/ bantuannya kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding atau kepada 

orang tuanya, yang mana peristiwa itu terjadi sebelum perkawinan dan tidak ada perjanjian 

dalam perkawinan, maka tuntutan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima dan harus 

dinyatakan ditolak.  

           Menimbang bahwa hutang kredit Bank Unit Ahmad Yani, Manna tgl. 19 Februari 

2008 sejumlah Rp. 10.000.000,- yang didalilkan sebagai digunakan untuk membeli mobil 

Carry No. Pol. BD. 1421 BL. ( bukti T.4 ) Yang dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh 

Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima, sehingga 

hutang tersebut tidak diketahui untuk kepentingan apa, oleh karena itu bukti tersebut harus 

dikesampingkan. 

           Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas, gugat 

rekonvensi Penggugat rekonvensi / Pembanding tidak terbukti, oleh karena itu patut 

dinyatakan ditolak seluruhnya.                                                                        

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. 

            Menimbang perkara ini sudah terpisah dengan perkawinan, artinya sudah perkara 

tersendiri, dan mengingat bahwa perkara ini adalah untuk kepentingan bersama, sehingga 

demi keadilan patutlah biaya perkara ini ditingkat pertama dan ditingkat banding 

dibebankan kepada  Tergugat Rekonvensi / Terbanding, dan Penggugat Rekonvensi/ 

Pembanding secara tanggung renteng.  

            Mengingat ketentuan dari per undang-undangan dan peraturan yang berlaku serta  

dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.  

                                                          M E N G A D I LI 

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / 

      Pembanding dapat diterima. 

DALAM KONVENSI. 

-    Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manna tanggal 28 Januari 2009 . No. 

     073 / Pdt.G/ 2008 / PA. Mna. Yang dimohonkan banding.    

 Dan dengan mengadili sendiri:  
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         -    Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 

- Menyatakan sita yang diletakkan terhadap harta-harta terperkara sah dan 

berharga. 

- Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding 

berupa : - 1. Sebidang tanah berukuran 10 x 15 m, dan diatasnya satu unit 

                          bangunan rumah berukuran 6 x 6 m. yang dikenal di Kec. Manna, 

Kab. Bengkulu Selatan. 

                      2. Satu unit mobil merk Carry No. Pol BD. 1421 BL 

                      3. Satu unit sepeda motor Supra Fit No. Pol. BD. 6832 BQ. 

         -   Menetapkan bahwa hutang-hutang bersama Penggugat / Terbanding danTergugat 

              / Pembanding terdiri dari :                                                                        

1. Hutang Kredit Rumah Perumnas BTN. Rp. 6.080.000,- 

2. Hutang kredit pinjaman uang di Kreditur 1, Rp.10.681.200,- 

3. Hutang terhadap sdr. Kreditur 2 Rp. 1.000.000,- 

4. Hutang terhadap sdr. Kreditur 3 Rp. 5.000.000,- 

             Yang dijumlahkan keseluruhannya Rp. 22.761.200,- ( dua pulu dua juta tujuh 

              ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah ). 

- Menghukum Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding untuk membagi 

dua harta � harta bersama tersebut diatas dengan ketentuan satu bagian untuk 

Terguggat / Pembanding dan satu bagian lagi untuk Penggugat / Terbanding , 

setelah hutang � hutang bersama tersebut dilunasi dari harta bersama. 

- Menghukum Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding untuk 

      membayar hutang sebesar Rp. 22.761. 200,- sebagaimana yang telah ditetapkan 

     diatas. 

- Menetapkan bahwa apabila pembagian harta bersama dimaksud tidak dapat dibagi 

secara natura, maka dapat dilkukan dengan cara jual lelang atau lelang negara.          

   

      DALAM REKONVENSI. 

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi / Pembanding seluruhnya. 

        DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. 

         -    Menghukum Penggugat Rekonvensi / Pembanding dan Tergugat Rekonvensi 

              Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.  

      2.687.000,-( dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah ), secara 

      tanggung renteng. 

- Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada  

      Tingkat banding sebesar Rp.36.000,-( tiga puluh enam ribu rupiah ) secara 

      tanggung renteng.                                                 
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         Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari 

ini selasa tanggal 23 Juni 2009 M. bertepatan denggan tanggal 29 Rabul Akhir 1430 H. 

oleh kami Drs.M. Dirwan SH,yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Bemgkulu sebgai Ketua Majelis , Dra. N. Munawaroh SH, dan H. Yazid Bustami 

Dalimunthe SH. Masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sdr. Nirmawati SH, 

sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum, yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut tanpa hadirnya para pihak yang 

berperkara. 

 

           Hakim Anggota,                                            Hakim Ketua, 

                        dto,                                                          dto, 

           1. Dra. N.Munawaroh SH.                         Drs. M. Dirwan SH.    

                        dto, 

           2. H. Yazid Bustami Dalimunthe SH. 

                                                  Panitera Pengganti, 

                                                             dto, 

                                                     Nirmawati SH. 

                                                                     

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Proses�����.Rp. 30.000,- 

2. Biaya Materai ����...Rp.  6.000,- 

Jumlah �������..Rp.36.000,-   

 

                                                  Salinan Putusan sesuai dengan aslinya, 

                                                  Wakil Panitera, 

                                                    

                                                  S U K A R D I. SH.                                                                                                

  

                                                                           


