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P  U  T  U  S  A  N 

Nomor 0007/Pdt.G/2012/PTA.Bn. 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dalam persidangan Majelis untuk mengadili 

perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya 

antara:  

PEMBANDING,  umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat 

tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa 

Hukumnya Advokad pada Kantor Hukum Kota Bengkulu, 

selanjutnya disebut PEMBANDING/PENGGUGAT 

KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;  

MELAWAN 

TERBANDING, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat 

tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut TERBANDING/ 

TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI;  

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;  

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang 

dimohonkan banding ini;  

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama 

Bengkulu Nomor: 0405/Pdt.G/2011/PA.Bn tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan 

tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:  
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M E N G A D I L I 

DALAM EKSEPSI: 

Menolak eksepsi tergugat;  

DALAM  KONVENSI: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  untuk sebagian;  

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan tanggal 06  Januari   

2012;  

3. Menetapkan harta berupa;  

3.1 Sebidang tanah seluas 10 x 15 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal seluas 

9 x 11 M2 yang terletak di Kota Bengkulu, atas nama Penggugat dan sertifikat  

tanah tersebut dijadikan jaminan kredit di Bank di Bengkulu oleh Penggugat;  

3.2 Dalam rumah tersebut ada perabotan rumah tangga sebagai berikut;  

3.2.1 Dua unit kulkas merk Sharp;  

3.2.2 Satu ( 1 ) unit mesin cuci merk  LUX;  

3.2.3 Dua ( 2 ) kursi tamu;  

3.2.4 Satu ( 1 ) unit lemari pakaian;  

3.2.5 Satu unit ( 1 ) lemari pajang;  

3.2.6 Satu ( 1 ) unit lemari Hias jati ( toilet );  

3.2.7 Satu ( 1 ) unit  tempat tidur;  

3.2.8 Satu ( 1 ) unit Televisi 14 Inchi Merk Chang Hong;  

3.2.9 Satu ( 1 ) unit komputer merk Samsung;   

3.2.10 Dua ( 2 ) unit kompor gas;  

3.2.11 Satu ( 1 ) buah tabung gas 12 Kg;  

3.3. Satu unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik tahun 2005 Nomor Pol. BD 

1076 AA atas nama Penggugat;  

3.4. Satu unit motor Honda Kharisma No. Pol BD 4010 AO atas nama Penggugat;  
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Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan 

Penggugat dan Tergugat;  

4. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian 

dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum No. 3.1 sampai diktum No. 3.4 

di atas;  

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing 

seperdua bagian dari harta bersama dalam diktum No. 3 di atas, dan apabila tidak dapat 

diserahkan secara natura atau secara sukarela maka dapat diserahkan berdasarkan 

nilainya dengan cara pelelangan;  

6. Menyatakan bahwa hutang di Bank BNI 46 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima 

puluh juta rupiah) dan tunggakan cicilannya sebagaimana yang disebutkan oleh pihak 

Bank BNI 46 Bengkulu adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;  

7. Menolak untuk selain dan selebihnya;  

DALAM REKONVENSI: 

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk sebagian;  

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat 

Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);  

3. Menetapkan anak 1 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;  

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut di atas 

kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 

perbulannya  di luar biaya pendidikan dan kesehatan;  

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;  

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: 

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama 

yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu 

rupiah); 
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Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Bengkulu yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 pihak Penggugat 

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di 

atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya secara 

seksama;  

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh 

Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang 

diajukan oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memori banding dan 

kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;  

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh 

Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi  karena telah diajukan dalam 

tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, lagi pula telah 

dengan seksama diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi, maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima;  

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi sebagaimana dituangkan di dalam memori bandingnya adalah:  

1. Keberatan dengan tidak dimasukannya tanah kavlingan yang tersebut pada posita 

gugatan angka 3.A dan 3.B serta 1 (satu) unit sedan Toyota Corona sebagi harta 

bersama;  

2. Keberatan atas penghukuman untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 9.000.000,- 

(Sembilan juta rupiah) yang harus dibayar oleh Pembanding/Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi;  

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah menjatuhkan 

putusan sela tertanggal 06 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 

H. yang amarnya sebagai berikut:  
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“Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:  

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk membuka 

kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan dan 

pemeriksaan setempat (Descente) sebagaimana dimaksudkan dalam putusan sela ini;  

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, agar setelah 

selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud maka berkas perkara yang 

bersangkutan segera dikirm kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;  

Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan 

akhir”;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tambahan yang 

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 12 September, tanggal 26 

September dan tanggal 10 Oktober 2012 serta Berita Acara Pemeriksaan setempat yang 

dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2012, diperoleh fakta tambahan yang pada intinya 

sebagai berikut:  

1. Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat 

menunjukkan lokasi dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas objek 

sengketa berupa tanah kavlingan yang terletak di Air Sebakul dan di Jalan Semarak 

Raya Sidodadi sehingga terhadap kedua objek tersebut tidak dapat dilaksanakan 

pemeriksaan setempat;  

2. Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencabut 

gugatan terhadap dua objek sengketa tersebut pada angka 1 (satu) di atas;  

3. Bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang 

berdiri di atasnya yang terletak di Bengkulu telah diadakan pemeriksaan setempat dan 

diperoleh tambahan data mengenai batas-batas sebagai berikut:  

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Isdin;  

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Cahyo Budi Utomo; 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong/rawa; 
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- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan UNIB Permai Blok 4 E; 

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan 

Agama Tingkat Pertama, memori banding, kontra memori banding serta hasil pemeriksaan 

tambahan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-

hal sebagai berikut:  

DALAM EKSEPSI 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama dalam hal penolakan terhadap eksepsi yang diajukan oleh 

Tergugat, karena dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut bukan mengenai 

kewenangan mengadili, baik secara absolut maupun relatif, oleh karenanya putusan 

Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam eksepsi patut untuk dikuatkan; -------------------  

DALAM KONVENSI 

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang tidak dimasukannya 

tanah kavlingan yang tersebut pada posita gugatan angka 3.A dan 3.B yaitu berupa tanah 

kavlingan yang terletak Bengkulu, oleh karena berdasarkan Berita Acara Persidangan 

dalam pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tingkat pertama, 

Pembanding/Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan dan letak 

lokasi objek tersebut meskipun telah diberi kesempatan serta petunjuk yang cukup, 

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan tersebut 

tidak jelas dan kabur, maka oleh karenanya gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat 

diterima;  

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pembanding/Penggugat Konvensi yang 

menyatakan mencabut gugatan terhadap dua objek sebagaimana tersebut pada posita 

gugatan angka 3.A dan 3.B yaitu berupa tanah kavlingan yang terletak di Bengkulu, 

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pencabutan gugatan setelah adanya 

jawaban Tergugat harus ada persetujuan pihak Tergugat, oleh karena dalam perkara ini 
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tidak ada persetujuan dari pihak Terbanding/Tergugat Konvensi, lagi pula telah 

dpertimbangkan untuk dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan di atas, 

maka pernyataan persetujuan pencabutan dari Tergugat/Terbanding tidak diperlukan lagi;  

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang tidak dimasukannya 

1 (satu) unit Sedan Toyota Corona kedalam harta bersama, Majelis Hakim Tingkat 

Bannding akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;  

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding tidak konsisten dalam 

menyampaikan bantahan-bantahannya, meskipun dalam Kontra Memori Bandingnya 

menyatakan bahwa mobil tersebut telah dijual pada tahun 2006, tetapi dalam jawabannya 

(vide Berita Acara Persidangan tanggal 16 Nopember 2011) dalam konvensi menyatakan 

bahwa : “Sedan Toyota Corona warna putih No. Pol. 415 LE sejak tahun 2007 dititipkan di 

bengkel milik saudara Tergugat untuk diperbaiki namun sampai saat ini mobil tersebut 

tidak dapat diperbaiki lagi dan menjadi besi tua”. Kemudian dalam Dupliknya (vide Berita 

Acara Persidangan tanggal 28 Desember 2011) dalam konvensi menyatakan : “mobil sedan 

Toyota Corona warna putih tahun 1980 dengan Nomor Polisi 415 LE telah diserahkan 

untuk dijual pada tahun 2007 kepada Ujang Sulaiman pemilik bengkel dengan dibayar 

mencicil pada saat Tergugat Konvensi/Terbanding masih menjadi isteri Penggugat 

Konvensi/Pembanding”. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernyataan 

seperti itu adalah merupakan pengakuan murni akan kepemilikan mobil tersebut, 

pengakuan murni adalah menjadi bukti sempurna dan mengikat, sedangkan 

Terbanding/Tergugat Konvensi tidak membuktikan bahwa mobil sedan Toyota Corona itu 

telah dijual semasa mereka masih rukun sebagai suami isteri, lagi pula berdasarkan Berita 

Acara Sita Jaminan Harta Bersama tangggal 06 Januari 2012 mobil tersebut masih ada di 

bengkel “Ujang” di Jalan Hibrida. Oleh karena itu maka bagaimanapun kondisi mobil 

tersebut (dengan nilai besi tua sekalipun) harus dinyatakan sebagai harta bersama antara 

Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding dan masing-

masing pihak mempunyai hak seperdua atas nilai harta tersebut karena mobil tersebut 
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dimiliki dalam masa perkawinan mereka, dan karenanya pula Majelis Hakim Tingkat 

Banding perlu memperbaiki diktum No. 3.2 putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama 

dengan memasukan 1 (satu) unit Sedan Toyota Corona kedalam Harta bersama antara 

Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/ Terbanding;  

Menimbang, bahwa bantahan Terbanding/Tergugat Konvensi sebagaimana 

tertuang dalam Kontra Memori Banding posita No. 7 dalam konvensi menyatakan 

keberatan atas putusan yang menetapkan tanah dan rumah serta perabotan yang berada di 

dalamnya yang terletak Bengkulu dibagi dua dengan Pembanding/Penggugat Konvensi, 

kemudian diikuti dengan Petitum No. 4 yang meminta agar tanah dan rumah serta 

perabotan yang berada di dalamnya tersebut menjadi milik Terbanding/Tergugat Konvensi 

sepenuhnya;  

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas majelis Hakim tingkat banding 

sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena objek tersebut (tanah dan 

rumah yang berdiri di atasnya serta  perabotan yang berada di dalamnya) telah terbukti 

sebagai harta bersama maka secara hukum harus dibagi dua berikut segala resiko dan 

kewajibannya antara suami isteri/janda dan duda cerai hidup, sedangkan jika ada 

kewajiban/resiko yang telah dibayar secara berlebih oleh salah satu pihak maka menjadi 

hutang pihak lainnya, oleh karena itu bantahan Terbanding/Tergugat Konvensi patut 

dikesampingkan dan sejalan dengan Petitum No. 3 Kontra Memori banding maka putusan 

Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam hal ini harus dikuatkan;  

DALAM REKONVENSI 

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi atas 

penghukuman untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding 

sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan 

mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini; 

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut diajukan 

oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding bersama-sama dengan jawaban atas gugatan harta 
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bersama pasca terjadinya perceraian yang telah terjadi pada tahun 2010 dalam perkara 

Nomor: 0090/Pdt.G/2010/PA.Bn tanggal 28 Juli 2010, oleh karena itu Majelis Hakim 

Tingkat Banding memandang perlu untuk mempelajari kasus perceraian tersebut lebih 

dahulu;  

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan perceraian Nomor: 

0090/Pdt.G/2010/PA.Bn. tersebut  pihak Penggugat (TERBANDING) tidak mengajukan 

gugatan nafkah lampau untuk Penggugat bahkan menjadikan ketiadaan nafkah untuk 

Penggugat itu sebagai salah satu posita/dalil dalam pengajuan gugatan perceraian 

tersebut sebagaimana tertuang dalam posita gugatan No. 11, maka tidak selayaknya 

TERBANDING menuntut pembayaran nafkah lampau dalam perkara a quo dan karenanya 

pula keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi dapat diterima, sehingga gugatan 

Penggugat Rekonvensi/Terbanding patut ditolak;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding memandang perlu untuk 

memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 50 alinea kedua 

tentang gugatan rekonvensi petitum No. 2 mengenai permintaan agar harta bersama 

menjadi milik kelima anak-anak mereka, sehingga pertimbangannya menjadi sebagai 

berikut:  

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan pembagian harta bersama antara 

Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi, sedangkan kelima anak mereka bukan merupakan pihak dalam perkara ini, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa segala tuntutan yang diperuntukan bagi orang yang 

bukan pihak dalam perkara terkait tidak dibenarkan, lagi pula mengenai harta bersama 

tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi dan ditetapkan sebagi milik Penggugat 

konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-

masing seperdua bagian, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum No. 

2 tersebut patut ditolak;  
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Menimbang, bahwa terhadap penetapan seorang anak 1 sebagaimana tertuang 

dalam diktum ketiga putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: 

0405/Pdt.G/2011/PA.Bn dalam rekonvensi, meskipun anak tersebut dilahirkan pada 

tanggal 14 Juli 1990 (saat ini sudah berumur 22 Tahun) namun karena anak tersebut 

mengalami keterbelakangan mental maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat 

dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa anak tersebut seharusnya berada di bawah 

perwalian, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang 

perlu ditetapkan adalah Terbanding/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak 

hadlanah/wali atas anak tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu 

memperbaiki redaksi amar putusan pada diktum ketiga putusan tersebut sebagimana dalam 

amar putusan ini;  

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding/Penggugat Rekonvensi adalah tentang 

nafkah anak 1 yang hanya sebesar Rp. 500.000,- dengan alasan anak tersebut memerlukan 

biaya perawatan intensip sehubungan dengan kondisi keterbelakangan mentalnya, sehingga 

Terbanding/Penggugat Rekonvensi menuntut agar nafkah anak tersebut ditetapkan sebesar 

Rp. 2.000.0000,- perbulan;  

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding 

berpendapat bahwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama adalah hanya 

berupa nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan sehingga sudah dipandang layak dan 

patut serta telah sama dengan anak-anak lainnya yang telah ditetapkan terlebih dahulu, 

sedangkan mengenai biaya perawatan dan lain-lain, oleh karena tidak ada bukti 

pengeluaran atau petunjuk apapun yang dapat membuktikan kebutuhan tersebut sehingga 

tidak jelas berapa kebutuhannya dan oleh karenanya keberatan Terbanding/Penggugat 

Rekonvensi tersebut patut dikesampingkan;  

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan 

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembebanan biaya perkara. Dalam hal ini 
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Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara penyelesaian harta bersama 

dan mengenai pengasuhan anak-anak termasuk ke dalam bidang perkawinan sebagaimana 

dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya pembebanan 

biaya dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding harus 

dipertimbangkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh biaya 

perkara baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding harus dibebankan 

kepada Pembanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya putusan 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA nomor 0405/Pdt.G/2011/PA.Bn dalam hal 

pembebanan biaya perkara ini dibatalkan, dan karenanya pula kepada 

Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar 

seluruh biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 

maka putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor 0405/Pdt.G/2011/PA.Bn 

tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 H. dikuatkan 

dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana dalam amar 

putusan ini;  

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

DALAM EKSEPSI 

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;  
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DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian;  

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan tanggal 06  Januari 2012;  

3. Menetapkan harta berupa;  

3.1. Sebidang tanah seluas 10 x 15 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal seluas 

9 x 11 M2 yang terletak Kota Bengkulu atas nama Penggugat dan sertifikat  

tanah tersebut dijadikan jaminan kredit di Bank BNI 46  Bengkulu oleh 

Penggugat;  

3.2. Sejumlah  perabotan rumah tangga yang terdapat di dalam rumah tersebut yang 

terdiri dari; 

3.2.1. Dua unit kulkas merk Sharp;  

3.2.2. Satu ( 1 ) unit mesin cuci merk LUX;  

3.2.3. Dua ( 2 ) kursi tamu;  

3.2.4. Satu ( 1 ) unit lemari pakaian;  

3.2.5. Satu unit ( 1 ) lemari pajang;  

3.2.6. Satu ( 1 ) unit lemari Hias jati ( toalet );  

3.2.7. Satu ( 1 ) unit  tempat tidur;  

3.2.8. Satu ( 1 ) unit Televisi 14 Inchi Merk Chang Hong;  

3.2.9. Satu ( 1 ) unit komputer merk Samsung;  

3.2.10. Dua ( 2 ) unit kompor gas;  

3.2.11. Satu ( 1 ) buah tabung gas 12 Kg;  

3.3. Satu unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik tahun 2005 Nomor. Pol. BD 

1076 AA atas nama Penggugat; 

3.4. Satu unit motor Honda Kharisma No. Pol BD 4010 AO atas nama Penggugat;  

3.5. Satu unit mobil sedan Toyota Corona warna putih No. Pol. 415 LE;  

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat 

Konvensi/Terbanding yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;   
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4. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat 

Konvensi/Terbanding masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama 

sebagaimana tersebut dalam diktum No. 3. 1 sampai diktum No. 3.5 di atas  berikut 

segala resiko dan kewajiban yang melekat pada harta tersebut;  

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding 

untuk menyerahkan bagian masing-masing seperdua bagian dari harta bersama dalam 

diktum No. 3 di atas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura atau secara 

sukarela maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara pelelangan;  

6. Menyatakan bahwa hutang di Bank BNI 46 sebesar Rp. 150.000.000,- dan tunggakan 

cicilannya sebagaimana yang disebutkan oleh pihak Bank BNI 46 Bengkulu adalah 

hutang bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat 

Konvensi/Terbanding;  

7. Menyatakan gugatan tentang tanah kavlingan yang terletak Bengkulu, tidak dapat 

diterima; 

8. Menolak untuk selain dan selebihnya;  

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;  

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding (TERBANDING) sebagai pemegang 

hak hadlanah/wali atas seorang anak 1;  

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah anak tersebut 

di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan; 

4. Menolak untuk selain dan selebihnya;  

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

- Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar 

biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam 
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puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- 

(seratus lima puluh ribu rupiah);  

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 November 2012 M, bertepatan dengan 

tanggal 27 Dzulhijjah 1433 H. oleh kami Drs. IRI HERMANSYAH, S.H sebagai Ketua 

Majelis, dan Drs.A.TATANG, M.H dan H. SARWOHADI, S.H.,M.H masing-masing 

sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan 

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim 

Anggota didampingi ASMARA DEWI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh 

pihak-pihak berperkara. 

 

 

KETUA MAJELIS 

dto 

Drs. Iri Hermansyah, S.H 

 

  

 

 

 

 

Panitera Pengganti 

dto 

Asmara Dewi, S.H 

 

 

 

Hakim Anggota 

dto 

Drs. A. Tatang, M.H 

Hakim Anggota 

dto 

H. Sarwohadi, S.H., M.H  
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Perincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Proses ……………..... Rp.144.000,- 

2. Biaya 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.     

                


