
P U T U S A N 

Nomor 1/Pdt.G/2014/PTA Bn. 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada 

tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan 

atas perkara yang diajukan oleh : --------------------------------------------------------------- 

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Strata 1), 

pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal Kota Bengkulu, selanjutnya 

disebut tergugat/ pembanding; -------------------------------------------------- 

   m e l a w a n 

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma (D3), 

pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya 

disebut penggugat/ terbanding; ------------------------------------------------- 

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

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan 

dengan perkara ini;------------------------------------------------------------------------------- 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu 

Nomor : 0236/Pdt.G/2013/PA.Bn, tanggal 25 Oktober 2013 M, bertepatan dengan 

tanggal 24 Zulhijjah 1434 H., yang amarnya berbunyi : ------------------------------------ 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.---------------------------- 

2. Menetapkan sebidang tanah seluas 275 m2 serta bangunan rumah berukuran 185 

m2 terletak di jalan Cempaka, Gang Cempaka 6 RT 06 RW 02 Nomor 33 

Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah harta 

bersama Penggugat dengan Tergugat.----------------------------------------------------- 

3. Menetapkan utang bersama Penggugat dengan Tergugat per September 2013 

kepada :---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. BNI pinjaman pegawai, No.Rekening 0253284233, saldo Rp.226.081.800,-; -- 

2. BNI GRIYA IDAMAN No. Rekening  0254086240. Saldo Rp.105.537.469,-;- 

3. BRI Cabang Curup No.Rekening  10801012047190.Saldo Rp.56.116.900,- ;-- 

4. Koperasi Swadharma BNI Saldo Rp.9.583.329,- ; ---------------------------------- 
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Sisa seluruh utang bersama per September 2013 Rp.397.319.498,-(tiga ratus 

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

puluh delapan rupiah) utang bersama tersebut untuk dibagi dua sama besar 

antara Penggugat dan Tergugat untuk melunasi bagian utangnya masing-

masing; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar setengah bagian utang 

bersama  pada diktum putusan angka 3 (tiga) diatas; ----------------------------------- 

5. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama diktum 

putusan angka 2 (dua) dibagi dua bagian sama besar antara Penggugat dengan 

Tergugat; -------------------------------------------------------------------------------------- 

6.  Menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya; -------------------------------------- 

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini 

diperhitungkan sebesar Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu 

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

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2013 yang 

menyatakan bahwa tergugat/ pembanding telah mengajukan permohonan banding 

terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor : 0236/Pdt.G/2013/PA.Bn 

tanggal 25 Oktober 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada 

pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 11 Nopember 2013; --------------------- 

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh 

tergugat/ pembanding tanggal 15 Nopember 2013 yang telah diberitahukan dengan 

baik kepada penggugat/ terbanding pada tanggal 22 Nopember 2013; ------------------- 

Telah membaca surat keterangan yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan 

Agama Bengkulu tanggal 9 Desember 2013 bahwa penggugat/ terbanding tidak 

mengajukan kontra memori banding; ---------------------------------------------------------- 

Telah membaca berita acara inzage bahwa baik tergugat/ pembanding  

maupun penggugat/ terbanding masing-masing telah membaca berkas perkara 

banding pada tanggal 02 Desember 2013 dan pada tanggal 05 Desember 2013; -------- 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/ 

pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang 

ditentukan menurut undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan 

kepada penggugat/ terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan 

dapat diterima; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Menimbang, bahwa tergugat/ pembanding dalam memori bandingnya  

menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan alasan 

dan keberatan pada pokoknya bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan putusan 

yang baik, hanya bersifat normatif dan tidak memenuhi rasa keadilan karena hanya 

mempertimbangkan dalil-dalil penggugat/ terbanding tanpa mempertimbangkan dalil-

dalil tergugat/ pembanding, padahal dalil-dalil penggugat/ terbanding tersebut tidak 

singkron antara posita dengan petitumnya, dan oleh karena itu tergugat/ pembanding 

mohon agar pengadilan tingkat banding membatalkan putusan pengadilan tingkat 

pertama  a quo; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa penggugat / terbanding tidak mengajukan kontra memori 

banding; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding telah membaca dengan 

seksama putusan pengadilan tingkat pertama berikut berita acara sidang yang 

dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan yang dimohonkan banding 

tersebut, dan pengadilan tingkat banding telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai 

berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- bahwa pengakuan tergugat/ pembanding dalam jawabannya atas gugatan 

penggugat/ terbanding adalah pengakuan berklausula, namun dalam pertimbangan 

pengadilan tingkat pertama pengakuan tergugat/ pembanding tersebut dinilai 

sebagai pengakuan mutlak; ----------------------------------------------------------------- 

- bahwa oleh karena pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menilai 

pengakuan tergugat/ pembanding tersebut, maka pengadilan tingkat pertama telah 

salah pula dalam merumuskan pokok sengketa, yang akibatnya menjadi tidak 

jelas dalam menentukan beban pembuktian atas para pihak; -------------------------- 

- bahwa oleh karena pembebanan pembuktiannya tidak jelas tentang siapa  harus 

membuktikan apa, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagian 

besarnya tidak dipertimbangkan, termasuk urgensi didengarnya keterangan para 

saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang sama sekali tidak 

dipertimbangkan, bahkan semua bukti yang diajukan oleh tergugat/ pembanding 

telah dikesampingkan sama sekali karena dianggap tidak relevan dengan pokok 

sengketa; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- bahwa di samping proses dan pembebanan pembuktiannya sebagaimana terurai di 

atas, amar putusan pengadilan tingkat pertama a quo potensial tidak bisa 
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dilakukan pelaksanaanya secara paksa melalui upaya eksekusi apabila tidak 

dipatuhi secara sukarela oleh para pihak khususnya oleh tergugat/ pembanding, 

disebabkan karena dua hal pokok, pertama, amar putusan diktum angka 4 

menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar setengah bagian utang 

bersama sebagaimana diktum angka 3, sementara yang disebut sebagai utang 

bersama itu tidaklah jelas posisinya, yakni utang itu atas nama siapa , kepada 

siapa harus dibayarkan, dengan cara bagaimana membayarnya, kapan tenggat 

waktu pembayarannya, kesemuanya tidak jelas; kedua, amar putusan diktum 

angka 5 menghukum tergugat dan penggugat untuk membagi harta bersama 

sebagaimana diktum putusan angka 2 dibagi dua bagian sama besar antara 

penggugat dengan tergugat, diktum tersebut telah mencerminkan bahwa 

pengadilan tingkat pertama telah tidak menjalankan fungsinya untuk 

menyelesaikan sengketa karena ternyata pengadilan tingkat pertama telah 

memerintahkan para pihak yang bersangkutan untuk membagi sendiri obyek 

sengketanya, dan apalagi dalam diktum  tersebut tidak jelas pula siapa yang 

menguasai obyek sengketa dimaksud; ---------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dan 

dengan memperhatikan memori banding tergugat/ pembanding yang pada pokoknya 

sebagaimana terurai  di atas, pengadilan tingkat banding berkesimpulan bahwa 

putusan pengadilan tingkat pertama a quo mengandung cacat formil dan oleh karena 

itu harus dibatalkan; ------------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama 

dibatalkan, maka pengadilan tingkat banding  akan mengadili sendiri dengan 

pertimbangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------- 

- bahwa gugatan penggugat/ terbanding adalah gugatan tentang penetapan dan 

pembagian harta bersama antara penggugat/ terbanding dengan tergugat/ 

pembanding  atas obyek sengketa berupa benda tak bergerak (tanah dan bangunan 

rumah yang berdiri di atasnya), dan harta tak berwujud berupa kewajiban (utang) 

kepada lembaga perbankan; ---------------------------------------------------------------- 

- bahwa secara prinsipil suatu gugatan itu harus jelas dan terang benderang tentang 

hubungan hukum, obyek sengketa dan apa yang diminta, atau dengan kata lain 

harus jelas posita dan petitumnya, serta harus jelas pula hubungan antara posita 

dengan petitum dimaksud; ------------------------------------------------------------------ 
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- bahwa obyek sengketa berupa benda tak bergerak sebagaimana pada posita angka  

3 A, walaupun letak, ukuran, terdaftar atas nama siapa, serta siapa pula yang 

menguasai telah dikemukakan secara jelas, namun tentang asal usulnya, kapan 

dan dengan cara atau jalan  apa, serta dari mana dan siapa yang memperolehnya 

tidaklah dikemukan secara jelas, sehingga obyek sengketa dimaksud menjadi 

tidak jelas apakah termasuk harta bersama sebagaimana didalilkan penggugat/ 

terbanding; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- bahwa obyek sengketa harta tak berwujud berupa kewajiban ( utang ) kepada 

lembaga perbankan sebagaimana posita angka 3 B, baik angka 1, 2, 3 dan 4 

kesemuanya tidak jelas tentang kapan akad utang piutang itu terjadi, siapa yang 

menjadi pihak, berapa jumlah utang pokoknya, berapa lama rentang waktu  dan 

cara pembayarannya, serta untuk apa peruntukan dana utang tersebut, sehingga 

dengan demikian menjadi tidak jelas pula apakah utang-utang tersebut adalah 

harta bersama sebagaimana yang didalilkan penggugat/ terbanding; ----------------- 

- Bahwa di samping posita yang tidak jelas sebagaimana terurai di atas, dalam 

petitum pun terdapat hal-hal yang tidak jelas pula, terutama petitum angka 4 yang 

berbunyi : Menghukum tergugat untuk menyerahkan bahagian penggugat kepada 

penggugat ; bagian apa yang harus diserahkan tersebut tidaklah jelas, apalagi 

obyek sengketa angka 3 B kesemuanya tidak berada dalam penguasaan tergugat/ 

pembanding; ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, pengadilan 

tingkat banding berkesimpulan bahwa gugatan penggugat/ terbanding adalah 

kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima 

(niet ontvanklijk verklard); ----------------------------------------------------------------- 

- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh 

karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama 

dibebankan kepada penggugat/ terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan 

kepada tergugat/ pembanding; ------------------------------------------------------------- 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang berkaitan dengan perkara ini ; ------------------------------------------------------------ 
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M e n g a d i l i 

1. Menerima permohonan banding tergugat/ pembanding; ------------------------------- 

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 

0236/Pdt.G/2013/PA.Bn, tanggal 29 oktober 2013; ------------------------------------- 

Mengadili sendiri 

1. Menyatakan gugatan penggugat/ terbanding tidak dapat diterima; ------------------- 

2. Membebankan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada penggugat/ 

terbanding sejumlah Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu 

rupiah) dan untuk tingkat banding kepada tergugat/ pembanding sejumlah 

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

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu  pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 M., 

bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul awal 1434 H., yang telah diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Rusdi, S.H., M.H. sebagai 

ketua majelis, Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H. dan Drs. M. Shaleh, M.Hum,  

masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama Bengkulu dengan surat penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2014/PTA.Bn, 

tanggal 6 Januari 2014 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan 

dibantu oleh Asmudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh 

kedua belah pihak yang berperkara. 

 

Ketua Majelis, 

 

ttd 

 

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H. 

 

 

                Hakim Anggota,                                                  Hakim Anggota, 

 

 ttd ttd 

 

Drs.  H. Burdan Burniat, S.H., M.H.                               Drs. M. Shaleh,  M.Hum. 
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Panitera Pengganti, 

 

ttd 

 

Asmudi, S.H.     

 

 

Perincian biaya Perkara  tingkat banding  : 

1. Redaksi                    Rp.    5.000,- 

2. Pemberkasan     Rp.139.000,- 

3. Meterai      Rp.    6.000,- + 

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

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 
Panitera, 
 

 

Drs. H. M. Nawawi 
 


