
 

 

       

        P U T U S A N 

         NOMOR : 11/Pdt.G/2009/PTA.Bn 

         BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memeriksa dan mengadili 

perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -------------------------- 

PIHAK I, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kontraktor, 

Bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh 

Kuasanya Husin Walil, SH Advokad pada Kantor Advokad Husin Walil, 

SH dan Asosiates yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka No. 

123 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 

September 2009, dahulu Tergugat sekarang PEMBANDING ;  

 

M E L A W A N 

 

II, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 

Bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh 

Kuasanya Helmi Suanda, SH, Advokad/ Penasehat Hukum pada Kantor 

Pengacara Helmi Suanda, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Serayu 

Rt. 01 No. 39 Padang Harapan Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 16 September 2009, dahulu Penggugat sekarang 

TERBANDING;  

 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  

Telah mempelajari berkas perkara dan telah membaca surat-surat yang 

berhubungan dengan perkara ini  ;  

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan 

oleh Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu tanggal 8 September 2009 Nomor : 

0116/Pdt.G/2009/PA.Bn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------- 

Dalam Konvensi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  



 

 2

2. Menceraikan antara Penggugat (PIHAK II) dan Tergugat (PIHAK I) dengan 

talak satu bain sughro ;  

 

Dalam Rekonvensi : 

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat untuk sebahagian ;  

2. Menyatakan bahwa renovasi rumah di Kota Bengkulu dibiayai dari harta 

bersama  sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;  

3. Menetapkan bahwa apabila terjadi perceraian, masing-masing berhak atas 

separoh dari harta bersama tersebut ;  

4. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi putusan ini ;  

5. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan tentang perabot isi rumah dan 

mobil Honda Jazz warna Silver No. Pol. B 8880 MN ;  

6. Menolak untuk selain dan selebihnya ;  

 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :  

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Penggugat 

Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar secara tanggung renteng 

sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;  

 

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Kelas IA Bengkulu yang menyatakan bahwa  pada hari Selasa tanggal 

lima belas bulan September tahun dua ribu sembilan, pihak Tergugat Konvensi/ 

Penggugat 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 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan kontra memori 

banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi 

(Terbanding), memori banding maupun kontra memori banding mana telah 

diberitahukan kepada pihak lawannya ;  

 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini 

telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang 

ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka  permohonan banding 

tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;  
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DALAM KONVENSI 

Menimbang, bahwa atas alasan apa yang telah dipertimbangkan oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu dalam perkara ini, karena 

pertimbangan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar, 

maka pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu dapat disetujui sepenuhnya, dan dipertahankan untuk dijadikan 

sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama 

Bengkulu sendiri. Sehingga putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu 

tersebut dapat dikuatkan dengan perubahan redaksional sebagai berikut :  

Dalam amar putusan Pengadilan Agama Bengkulu dalam Konvensi 

angka 2 (dua) tertulis menceraikan antara Penggugat (PIHAK II) dan Tergugat 

(PIHAK I) dengan talak satu bain sughra ; bunyi amar tersebut dirubah menjadi  :   

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PIHAK I) terhadap (PIHAK 

II) ;  

 

DALAM REKONVENSI 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam 

pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Kelas IA Bengkulu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

menyatakan tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan 

pertimbangan sebagai berikut :  

- Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa renovasi 

rumah  di Kota Bengkulu ditaksir hanya menghabiskan biaya Rp. 30.000.000,- 

(Tiga puluh juta rupiah). Penentuan besaran angka  Rp. 30.000.000,-  (Tiga 

puluh juta rupiah) tersebut hanya berdasarkan taksiran hakim sendiri, bukan 

berdasarkan taksiran Pejabat Penaksir yang berkompeten dan tidak 

berdasarkan bukti yang kuat. Padahal Tergugat Konvensi/ Penggugat 

Rekonvensi telah mengajukan bukti mengenai hal itu, dan tidak sepenuhnya 

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Penggugat Rekonvensi dalam 

persidangan telah mengemukakan bahwa biaya renovasi rumah tersebut telah 

menghabiskan biaya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dan dalam 

memori bandingnya dikemukakan lagi bahwa biaya renovasi itu awalnya 

dirancang menghabiskan biaya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) akan 

tetapi karena adanya gugatan perceraian ini maka renovasi belum sepenuhnya 

selesai dan sudah menghabiskan biaya Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta 
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rupiah) . Biaya renovasi sebesar Rp  75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta 

rupiah) uangnya dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya dan hal itu terjadi 

dalam status antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih 

terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah, dan biaya tersebut  diwujudkan 

dalam bentuk benda dan upah pekerja yang melekat pada renovasi rumah 

tersebut diatas, yang rumahnya sendiri adalah milik Penggugat Konvensi/ 

Tergugat Rekonvensi karena dibeli oleh Penggugat Konvensi atas nama 

Penggugat Konvensi sebelum adanya perkawinan yang sah antara Penggugat 

dan Tergugat ;   

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menetapkan bahwa biaya renovasi rumah 

tersebut adalah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), karena Penggugat 

dan Tergugat bercerai maka ½ (satu per dua) dari biaya renovasi tersebut sebesar 

Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah hak dari 

Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat 

Konvensi akan dihukum untuk membayar uang sebesar  Rp. 37.500.000,- (Tiga 

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ 

Pembanding, sebagai pengembalian ½ dari uang yang telah dikeluarkan untuk 

renovasi rumah tersebut ;  

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ 

Pembanding mengenai dua buah rumah yang terletak di Kecamatan Teluk Segara, 

Kota Bengkulu dan satu unit rumah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan 

perabotan rumah tangga yang berada di rumah di Jalan Raflesia senilai Rp. 

96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) yang oleh Penggugat Rekonvensi/ 

Pembanding diakui sebagai harta bersama dan minta dibagi dua antara 

Pembanding dan Terbanding ;  

Menimbang, bahwa terhadap permintaan tersebut Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa dua buah rumah seperti 

tersebut diatas sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat 

Pertama  karena kedua buah rumah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi/ 

Terbanding semasa belum adanya pernikahan yang sah antara Pembanding dengan 

Terbanding dan kedua rumah tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi/ 

Terbanding dan tidak ada bukti lain yang menunjukkan selain itu ;  

Adapun perabotan rumah tangga yang didalilkan oleh Penggugat 

Rekonvensi/ Pembanding senilai Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta 
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rupiah) akan tetapi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak bisa menyebutkan 

jenis, ukuran dan merek barang yang didalilkan serta dalam pemeriksaan setempat 

tidak ditemukan barang tersebut, oleh karena itu gugatan mengenai perabotan 

rumah tangga itu harus dinyatakan tidak jelas, oleh karena tidak jelas maka 

gugatan mengenai ini tidak diterima ;   

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding meminta agar 

satu unit mobil Honda Jazz warna Silver No. Polisi B 8880 MN An. Deden 

Kurniawan dinyatakan bukan milik  Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ; --------- 

Menimbang, bahwa mengenai mobil Honda Jazz warna Silver No. Polisi 

B 8880 MN An. Deden Kurniawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama 

Bengkulu berpendapat bahwa mobil tersebut adalah jenis kendaraan bermotor 

yang aturan kepemilikannya telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku, dimana penguasaan barang tersebut bukan berarti bahwa dia itu 

pemilik yang sah kecuali dibuktikan dengan keberadaan BPKB dan STNK yang 

menunjuk atas namanya atau nama orang lain tapi telah ada peralihan hak yang 

sah dari pemilik yang ditunjuk dalam BPKB dan STNKnya kepada orang yang 

menguasai barang tersebut. Dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi mengakui 

bahwa mobil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik Deden Kurniawan 

dan Tergugat Rekonvensipun dalam persidangan tidak bisa membuktikan bahwa 

mobil tersebut telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat 

Rekonvensi. Oleh karena keberadaan mobil tersebut tidak dalam bidang harta 

bersama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

mengesampingkan/ tidak mempertimbangkan karena tidak ada relevansinya ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu dalam rekonvensi harus 

dibatalkan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan sebagian dan menyatakan 

yang selebihnya tidak dapat diterima ;  

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI   

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan 

diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dan oleh karenanya 

akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :  

- Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagimana dimaksud 

dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, sebagimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 
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Tahun 2006 yang menyebutkan : �Biaya perkara dalam bidang perkawinan 

dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon � ;  

- Bahwa gugatan perceraian Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi 

adalah gugatan pokok, sedangkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi 

terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang 

bersifat assecoir. Oleh karena itu pembebanan biaya perkara dalam proses 

berperkara pada Pengadilan Tingkat Pertama kepada Penggugat Konvensi/ 

Tergugat Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara 

tanggung renteng adalah tidak tepat. Maka oleh karena itu harus dibatalkan 

dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengadili sendiri 

bahwa biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama seluruhnya dibebankan 

kepada pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;  

- Bahwa, biaya perkara dalam Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 

89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana  telah dirubah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, akan dibebankan seluruhnya 

kepada Pembanding ;  

 

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan hukum syara yang 

terkait dengan perkara ini ;  

 

 

 

 

M E N G A D I L I 

-     Menyatakan permohonan banding dapat diterima ;  

-  Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor : 

0116/Pdt.G/2009/PA.Bn tanggal 8 September 2009 M yang bersamaan dengan 

tanggal 18 Ramadhan 1430 H ;  

 

DENGAN MENGADILI SENDIRI 

 

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PIHAK I) terhadap Penggugat 

(PIHAK II) ;  
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DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;  

2. Menyatakan renovasi rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan 

Kota Bengkulu dibiayai dari harta bersama sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh 

puluh lima juta rupiah) ;  

3. Menetapkan ½ (satu per dua) dari biaya pemeliharaan tersebut yang besarnya 

Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)  adalah hak dan 

bagian Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;  

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar 

uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)  

kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Pembanding ;  

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selain dan 

selebihnya tidak dapat diterima ;  

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

1. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar 

biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus 

sembilan puluh satu ribu rupiah) ;  

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Pembanding untuk 

membayar baiya perkara dalam Tingkat Banding sampai sekarang dihitung 

sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;  

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010 

M yang bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1431 oleh Drs. H. Sudirman Arif 

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agam Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua 

Pengadilan Tinggi Agam Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Syazili 

mathir dan H. Shaleh, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk 

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding  dan putusan 

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang  yang terbuka untuk umum  

oleh Ketua Majelis tersebut  dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu 

Asmara Dewi, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan 

Terbanding. 

 

 

Hakim Ketua,  
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Drs. H. SUDIRMAN ARIF 

 

Hakim Anggota      Hakim Anggota 

 

 

Drs. H.M. SYAZILI MATHIR    H. SHALEH, SH, MH 

 

Panitera Pengganti 

 

 

ASMARA DEWI, SH 

 

 

Perincian Biaya Banding : 

1. Biaya Materai Rp.     6.000,- 

2. Biaya Proses Rp. 144.000,-  

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

  

 


