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P U T U S A N 

Nomor : 1/Pdt.G/2015/PTA Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan 

putusan atas perkara “Gugatan Nafkah Anak” dan “Harta Bersama” yang diajukan 

oleh : 

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus 

rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Karanganyar 

I, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, 

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat., 

Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor 

Advokat/Pengacara “Advokat Dan Rekan” Jln. Hibrida Raya 

Telp. (0736) xxxxx Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tanggal 14 November 2014, selanjutnya disebut Penggugat/ 

Pembanding;  

melawan 

Pembanding,  umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani 

Kebun Sawit, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Padang Jaya, 

Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, 

selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang 

berhubungan dengan perkara ini. 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan 

Agama Arga Makmur Kelas I B, Nomor 0207/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 4 
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November 2014 M. bertepatan tanggal 11 Muharam 1436 H. yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;  

2. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat 

(Penggugat) biaya nafkah untuk empat orang anak, masing-masing bernama :  

a. Anak 1, umur 24 tahun (masih kuliyah);  

b. Anak 2, Umur 23 tahun (masih kuliyah);      

c. Anak 3, umur 19 tahun (masih kuliyah);  

d. Anak 4,  umur 16 tahun  (masih SMA.);  

minimal sejumlah Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) setiap bulannya terhitung 

sejak Putusan ini dibacakan  sampai  dengan  anak-anak tersebut Dewasa 

(berumur 21 tahun atau telah kawin);   

3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, berupa :  

3.1 Sebidang tanah seluas 586,5 M2 beserta 1 (satu) buah Rumah      

Permanen yang berdiri di atasnya berukuran 8 x 16 Meter, sesuai dengan 

SHM Nomor xxx atas nama Penggugat, terletak di Jalan Mayor Salim Batu 

Bara, Dusun II, Desa Karang Anyar I, Kecamatan Kota Arga Makmur, 

Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nama;  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan MS. Batu Bara;  

- Sebelah  Barat  berbatasan  dengan tanah  milik Nama.  

(sekarang atas nama Tergugat);  

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nama;  

3.2  Sebidang  tanah seluas 1.720 M2 beserta 1 (satu) buah Ruko yang berdiri 

di atasnya berukuran 5 x 16 Meter, sesuai dengan SHM Nomor  xxx atas 

nama Tergugat, terletak di Jalan Mayor Salim Batu Bara Dusun II, Desa 

Karang Anyar I, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu 

Utara, dengan batas-batas : 
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- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nama;  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan MS. Batu Bara;  

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nama (sekarang milik 

Nama);  

- Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  tanah milik Nama, tanah milik 

Nama (sekarang atas nama Tergugat); 

3.3   Sebidang Tanah dan kebun sawit di atasnya seluas 37,3  Hektar, yang 

terletak di lokasi perkebunan Air Selingsing Kawasan Dam Air Lais, Desa 

Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, 

dengan batas-batas sebagai berikut :  

 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nama, tanah milik               

Nama, tanah milik Nama dan tanah milik Nama;  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nama dan tanah milik   

Nama;  

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Selingsing;  

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nama, tanah milik  Nama 

dan parit kecil; 

3.4 Sebidang Tanah dan kebun sawit di atasnya seluas 17,4 Hektar, yang 

terletak di lokasi perkebunan Air Selingsing Kawasan Dam Air Lais,Desa 

Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, 

dengan batas-batas sebagai berikut :  

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nama;  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nama dan tanah milik 

Nama;  

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nama, tanah milik Nama 

dan Sungai Lais;  

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nama dan tanah milik 

Nama; 
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3.5  Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), yang 

terletak di Kawasan Dam Air Lais, Desa Senali, Kecamatan Kota Arga 

Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas :  

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nama;  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nama; 

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nama;  

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nama;  

3.6  1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota, type Fortuner 2.5 GM/T, 

model Jeep, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi 

BD xxxx DC;  

3.7  1(satu)  unit  kendaraan  roda  dua  merk  Honda  Win,  Nomor  Polisi   BD 

xxxx DI;  

3.8  1(satu) unit kendaraan roda  dua merk Honda, type NC 11A2CB A/T, 

model Solo, warna violet silver, tahun perakitan 2010 dan Nomor Polisi BD 

xxxx DU; 

3.9  1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, type NF 100 TD, warna 

merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Polisi BD xxxx DJ;  

3.10  1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, type GL 200 R, warna silver, 

tahun pembuatan 2007, Nomor Polisi BD xxxx DK;  

3.11 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, warna merah hitam, tahun 

pembuatan 2011, Nomor Polisi BD xxxx SB; 

3.12  Perabotan rumah tangga yang terdiri dari :  

- Satu stel kursi teras jenis bambu terdiri dari 3 buah kursi dan 1 buah 

meja;  

- Satu stel kursi tamu bahan kayu jati terdiri 4 buah kursi dan 1 buah meja 

besar dan 2 buah meja kecil;  

- Satu stel kursi rotan terdiri dari 4 buah kursi dan 2 buah meja;  

- Empat buah tempat tidur terdiri dari 2 buah jenis springbad dan 2 buah 

jenis kayu;  
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- Empat buah almari pakaian jenis kayu; 

- Satu buah almari pakain jenis plastic;  

- Dua buah almari plastic sorong;  

- Satu buah almari sepatu jenis olimpic;  

- Satu buah almari tas jenis olimpic;  

- Satu buah meja hias;  

- Satu buah meja belajar tipe kayu biasa;  

- Satu buah meja makan bahan kayu jati terdiri dari 5 buah kursi dan 1 

buah meja;  

- Dua buah rak TV jenis kayu biasa;  

- Dua buah almari piring jenis kaca;  

- Satu buah Kulkas 2 pintu merk LG; 

- Dua buah mesin cuci merk SHARP;  

- Dua buah kompor gas merk Rinnai;  

- Dua buah tabung gas terdiri ukuran 3 kg dan 12 kg;  

- Dua buah TV warna terdiri dari 1buah ukuran 29 Inc merk Polytron dan 1 

buah ukuran 24 inc merk Advante;  

- Satu buah DVD merk pioneer;  

- Dua set spiker aktif merk Polytron;  

- Satu buah tempat beras merk Maspion;  

- Dua buah dispenser merk Arisa dan kirin;  

- Satu buah magic com merk Yongma; 

- Satu buah rak Dapur gantung jenis kayu biasa;  

- Satu buah almari piring jenis kayu biasa;  

- Satu set cetak kue;  

- Satu set gordeng terdiri dari 14 lembar;  

- Lima belas lusin piring; 

- Tiga puluh lima lusin sendok makan;  
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- Dua set panstop;  

- Enam lembar ambal ukuran  2 M x 4 M;  

- Dua lembar tikar kembaran lipat 3;  

- Dua buah akuarium;  

- Empat buah baskom pan kaleng;  

- Sembilan buah baskom plastic; 

- Satu buah kuali ukuran menengah;  

- Satu buah termos nasi ukuran sedang;  

- Dua buah dandang ukuran sedang; 

- Delapan set alat fitnes;  

- Satu set kaca bayang;  

3.13 Alat-alat suku cadang motor (isi Toko) yang terdiri dari :  

- Lapis jok;  

- Tutup rantai;  

- Kap tengah;  

- Tabung shock;  

- Lampu sen;  

- Kaca lampu sen depan;  

- Leher knalpot; 

- Pet spakbor;  

- Tombol stater;  

- Gir;  

- Kaca spidometer;  

- Lampu stop;  

- Lampu depan; 

- Klem handel rem/kop;  

- Bos sasis;  

- Tutup gir depan;  
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- Baut-baut;  

- Baut gir;  

- Tutup mesin;  

- Lem;  

- Pedal rem kaki;  

- Spakbor; 

- Kap. Body;  

- Karet step; 

- Behel jok;  

- As roda;  

- Slonsong gas;  

- Pelampung bensin;  

- Saklar gas;  

- Karet tromol;  

- Kaca lampu depan;  

- Kaca lampu stop;  

- Filter udara carbulator;  

- Swit rem; 

- Deksel;  

- Prodo rem;  

- Ban dalam;  

- Tutup shock;  

- Stang stir; 

- Batok lampu;  

4. Menetapkan Harta Bersama yang merupakan bagian dan menjadi Hak Milik 

Penggugat,  berupa :   

4.1 Sebidang  tanah seluas  586,5 M2 beserta 1 (satu)  buah  Rumah Permanen 

yang berdiri di atasnya berukuran 8 x 16 Meter, sesuai dengan SHM Nomor 
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xxx atas nama Tergugat, terletak di Jalan Mayor Salim Batu Bara, Dusun II, 

Desa Karang Anyar I, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu 

Utara, dengan batas-batas :  

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nama;  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan MS. Batu Bara; 

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nama; (sekarang atas nama 

Tergugat);  

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nama;  

4.2 Sebidang  tanah seluas  1.720  M2 beserta 1 (satu)  buah Ruko  yang berdiri 

di atasnya berukuran 5 x 16 Meter, sesuai dengan SHM Nomor xxx atas 

nama Tergugat, terletak di Jalan Mayor Salim Batu Bara Dusun II, Desa 

Karang Anyar I, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, 

dengan batas-batas :  

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nama;  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan MS. Batu Bara; 

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nama (sekarang milik 

Nama);  

- Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  tanah milik Nama, tanah milik Nama 

(sekarang atas nama Tergugat);  

4.3 Sebidang Tanah dan kebun sawit di atasnya seluas 17,4 Hektar, yang 

terletak di lokasi perkebunan Air Selingsing Kawasan Dam Air Lais, Desa 

Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan 

batas-batas sebagai berikut :  

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nama;  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nama dan tanah milik 

Nama;  

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nama, tanah milik Nama 

dan Sungai Lais;  
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- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nama dan tanah milik 

Nama; 

4.4 Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), yang 

terletak di Kawasan Dam Air Lais, Desa Senali, Kecamatan Kota Arga 

Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas :  

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nama;  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nama;  

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat;  

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nama;  

4.5 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, type NC 11A2CB A/T, model 

Solo, warna violet silver, tahun perakitan 2010 dan Nomor Polisi BD xxxx 

DU; 

4.6 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, type NF 100 TD, warna 

merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Polisi BD xxxx DJ;  

4.7 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, type GL 200 R, warna silver, 

tahun pembuatan 2007, Nomor Polisi BD xxxx DK;  

4.8 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, warna merah hitam, tahun 

pembuatan 2011, Nomor Polisi BD xxxx SB;  

4.9 Perabotan rumah tangga yang terdiri dari : 

- Satu stel kursi teras jenis bambu terdiri dari 3 buah kursi dan 1 buah meja;  

- Satu stel kursi tamu bahan kayu jati terdiri 4 buah kursi dan 1 buah meja 

besar dan 2 buah meja kecil;  

- Satu stel kursi rotan terdiri dari 4 buah kursi dan 2 buah meja;  

- Empat buah tempat tidur terdiri dari 2 buah jenis springbad dan 2 buah 

jenis kayu;  

- Empat buah almari pakaian jenis kayu;  

- Satu buah almari pakain jenis plastic;  

- Dua buah almari plastic sorong; 
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- Satu buah almari sepatu jenis olimpic;  

- Satu buah almari tas jenis olimpic;  

- Satu buah meja hias;  

- Satu buah meja belajar tipe kayu biasa;  

- Satu buah meja makan bahan kayu jati terdiri dari 5 buah kursi dan 1 buah 

meja;  

- Dua buah rak TV jenis kayu biasa;  

- Dua buah almari piring jenis kaca;  

- Satu buah Kulkas 2 pintu merk LG;  

- Dua buah mesin cuci merk SHARP; 

- Dua buah kompor gas merk Rinnai;  

- Dua buah tabung gas terdiri ukuran 3 kg dan 12 kg;  

- Dua buah TV warna terdiri dari 1buah ukuran 29 Inc merk Polytron dan 1 

buah ukuran 24 inc merk Advante;  

       - Satu buah DVD merk pioneer;  

       -  Dua set spiker aktif merk Polytron;  

       -  Satu buah tempat beras merk Maspion; 

-  Dua buah dispenser merk Arisa dan kirin;  

-  Satu buah magic com merk Yongma;  

-  Satu buah rak Dapur gantung jenis kayu biasa;  

-  Satu buah almari piring jenis kayu biasa;  

      -  Satu set cetak kue;  

      -  Satu set gordeng terdiri dari 14 lembar;  

      -  Lima belas lusin piring;  

      -  Tiga puluh lima lusin sendok makan;  

      -  Dua set panstop;  

      -  Enam lembar ambal ukuran  2 M x 4 M; 

      -  Dua lembar tikar kembaran lipat 3;  
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      -  Dua buah akuarium;  

      -  Empat buah baskom pan kaleng;  

      -  Sembilan buah baskom plastic;  

      -  Satu buah kuali ukuran menengah;  

      -  Satu buah termos nasi ukuran sedang;  

      -  Dua buah dandang ukuran sedang;  

      -  Delapan set alat fitnes;  

      -  Satu set kaca bayang; 

4.10 Alat-alat suku cadang motor (isi Toko) yang terdiri dari :  

      -  Lapis jok;  

 -  Tutup rantai;  

      -  Kap tengah;  

-  Tabung shock;  

       -  Lampu sen;  

       -  Kaca lampu sen depan; 

      -  Leher knalpot;  

      -  Pet spakbor;  

      -  Tombol stater;  

      -  Gir;  

      -  Kaca spidometer;  

      -  Lampu stop;  

      -  Lampu depan;  

      -  Klem handel rem/kop;  

      -  Bos sasis;  

      -  Tutup gir depan; 

      -  Baut-baut;  

      -  Baut gir;  

      -  Tutup mesin;  
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      -  Lem;  

      -  Pedal rem kaki;  

      -  Spakbor;  

      -  Kap. Body;  

      -  Karet step;  

      -  Behel jok;  

      -  As roda; 

      -  Slonsong gas;  

      -  Pelampung bensin;  

      -  Saklar gas;  

      -  Karet tromol;  

      -  Kaca lampu depan;  

      -  Kaca lampu stop; 

      -  Filter udara carbul 

     -  Swit rem;  

     -  Deksel;  

     -  Prodo rem;  

     -  Ban dalam;  

     -  Tutup shock;  

     -  Stang stir;  

     -  Batok lampu; 

5.  Menetapkan  Harta Bersama  yang merupakan bagian  dan menjadi Hak Milik  

Tergugat yaitu :  

 5.1. Sebidang Tanah dan kebun sawit di atasnya seluas 37,3 Hektar, yang  

terletak di lokasi perkebunan Air Selingsing Kawasan Dam Air Lais, Desa 

Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, 

dengan batas-batas sebagai berikut :  
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- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nama, tanah milik     

Nama, tanah milik Nama dan tanah milik Nama;  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nama dan tanah  milik 

Nama; 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Selingsing;  

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nama, tanah milik Nama 

dan parit kecil;  

5.2  1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota, type Fortuner 2.5  GM/T, 

model Jeep, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi 

BD xxxx DC;  

5.3  1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Win, Nomor Polisi  BD xxxx 

DI; 

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap  

pembagian harta bersama yang tersebut pada amar putusan poin  4 dan 5   di 

atas;  

7.  Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;  

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  yang hingga kini 

dihitung sejumlah Rp. 3.591.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu 

rupiah). 

 Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Arga Makmur Nomor 0207/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 14 November 

2014, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap 

putusan Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut, permohonan banding mana 

telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 November 2014; 

 Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 14 

November 2014 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 18 November 

2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 

November 2014 serta telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori 
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banding tertanggal 25 November 2014 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding 

tanggal 8 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding 

pada tanggal 23 Desember 2014; 

 Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut 

untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas 

perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh 

Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-

cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, 

maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima; 

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Penggugat/ 

Pembanding dalam memori bandingnya dan bantahan Tergugat/ Terbanding 

dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa  

setelah mempelajari berkas perkara, surat-surat dan segala apa yang telah 

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai 

tuntutan Penggugat/ Pembanding dalam petitum angka 3 (tiga) surat gugatan yaitu 

berkenaan dengan nafkah untuk 4 (empat) orang anak, dapat menyetujuinya 

karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan 

fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim 

Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pendapat dan pertimbangan Majelis 

Hakim Tingkat Banding sendiri dalam perkara a quo, namun Majelis Hakim Tingkat 

Banding masih merasa perlu menambahkan pertimbangan tentang nominal atau 

jumlah nafkah anak  yang harus dibayarkan oleh Tergugat/ Terbanding kepada 

Penggugat/ Pembanding serta tidak sependapat dengan pertimbangan majelis 

hakim pengadilan tingkat pertama yang membatasi pemberian nafkah anak hanya 

sampai umur 21 tahun sebagai tersebut di bawah ini; 
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Menimbang, bahwa kebutuhan anak-anak tersebut semakin meningkat 

karena keempat orang anak tersebut masih dalam masa pendidikan (3 orang 

masih kuliah dan 1 orang di bangku SLTA) tentunya hal ini membutuhkan biaya 

yang tidak sedikit disamping kemampuan ekonomi Tergugat/ Terbanding  sebagai 

petani  kelapa sawit yang berpenghasilan rata-rata Rp. 61.500.000,- (enam puluh 

satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka biaya nafkah anak tersebut 

perlu dinaikkan sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/ Pembanding dalam memori 

bandingnya poin 9 tentang batas umur pemberian nafkah kepada anak (yang 

dibatasi hanya sampai umur 21 tahun) dapat dibenarkan, maka dengan 

berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, akan dirasakan sangat adil dan layak jika Tergugat/ 

Terbanding tetap diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat/ Pembanding 

biaya nafkah keempat anak tersebut semata-mata demi kepentingan masa depan 

mereka, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri karena 

kenyataan yang ada bahwa keempat anak tersebut belum kawin dan belum dapat 

berdiri sendiri;  

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat/ Pembanding 

ternyata dalam surat gugatannya selain menuntut nafkah anak juga 

menggabungkan (kumulasi) dengan tuntutan harta bersama; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan 

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa  kumulasi gugatan a quo, 

oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu 

mempertimbangkannya sendiri, apakah penggabungan (kumulasi) gugatan 

semacam itu  dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak; 
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Menimbang, bahwa pada dasarnya  kumulasi obyektif atau penggabungan   

gugatan diperkenankan apabila antara tuntutan yang digabungkan itu terdapat 

hubungan yang erat (koneksitas) atau sebab akibat antara perkara yang satu 

dengan yang lainnya, akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah 

kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan; 

Menimbang, bahwa memang kedua gugatan dalam perkara a quo adalah 

merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak 

dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasi bersama dengan perkara 

perceraian, maka hal itu dapat dibenarkan karena secara yuridis perkara-perkara 

tersebut  ada koneksitasnya dengan perceraian; 

Menimbang, bahwa dalam hal ini, koneksitas gugatan-gugatan dalam perkara 

ini satu sama lain tidak sama dengan koneksitas masing-masing dengan perkara 

perceraian, hal ini karena perkara-perkara ini pada hakekatnya tidak mempunyai 

koneksitas satu sama lain atau dengan kata lain masing-masing merupakan 

perkara yang berdiri sendiri, meskipun sama-sama akibat perceraian, yang berarti 

gugatan harta bersama tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan nafkah anak, 

demikian pula pembuktiannya masing-masing berdiri sendiri, dengan lain 

perkataan secara yuridis tidak dapat dinyatakan bahwa harta bersama menjadi 

terbukti karena gugatan nafkah anak sudah terbukti demikian pula sebaliknya; 

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan-ketentuan untuk dapatnya 

dilakukan penggabungan (kumulasi) gugatan tidak terpenuhi dalam perkara ini, 

yakni gugatan-gugatan tersebut tidak mempunyai koneksitas, selain itu jika 

gugatan-gugatan dalam perkara a quo diajukan sendiri-sendiri, maka hal itu juga 

tidak akan melahirkan putusan yang saling bertentangan; 

Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan a quo adalah gugatan gabungan 

(kumulasi) antara gugatan nafkah anak dengan harta bersama, dalam 

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652 K/Sip/1975 tanggal 22 
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September 1976 memberi patokan “bahwa syarat materiil penggabungan objektif 

adalah hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain”, akan tetapi 

dalam perkara a quo ternyata gugatan gabungan (kumulasi) tersebut  tidak ada 

hubungan erat, oleh karenanya gugatan semacam itu tidak boleh dilakukan; 

Menimbang, bahwa mengacu pula pada Yurisprudensi Putusan MA No. 1715 

K/Pdt/1983 tanggal 16 Maret 1985 memberi patokan yang pada pokoknya 

“kumulasi objektif yang diajukan Penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alasan : 

antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri, 

antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat”;  

Menimbang, bahwa sekalipun bukan alasan hukum tetapi  kumulasi perkara a 

quo akan menyulitkan dalam pencatatan administrasi apakah masuk dalam jenis 

perkara “nafkah anak” atau “harta bersama”, sedangkan administrasi ini adalah 

suatu sistem pendukung  tertibnya suatu proses perkara di Pengadilan;  

Menimbang, bahwa karena tatacara pengajuan perkara ini yakni gugatan 

nafkah anak dan harta bersama dengan kata lain harta bersama dikumulasikan  

dengan nafkah anak tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh 

Penggugat dalam menuntut hak harus jelas dasar hukumnya, oleh karena itu 

gugatan harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke 

Verklaard); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

putusan Pengadilan Arga Makmur Nomor 0207/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 4 

November 2014 bertepatan tanggal 11 Muharam 1436 harus dibatalkan dengan 

mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan berikut:   

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagimana telah dua kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat 
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pertama dibebankan pada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan 

kepada Pembanding; 

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan segala ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

I. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding formal dapat 

diterima; 

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 

0207/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 4 November 2014  bertepatan tanggal 11 

Muharam 1436: 

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 

2. Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat 

(Pembanding) biaya nafkah untuk empat orang anak, masing-masing 

bernama :  

a. Anak 1, umur 24 tahun (masih kuliah);  

b. Anak 2, Umur 23 tahun (masih kuliah);      

c. Anak 3, umur 19 tahun (masih kuliah);  

d. Anak 4, umur 16 tahun (masih SMA.);  

minimal sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sejak 

putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan anak-

anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;  

3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima:  

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini    

dihitung sejumlah Rp. 3.591.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu 

ribu rupiah). 

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding 

sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 
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Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015, 

bertepatan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436. yang dibacakan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. A. Tatang, M.H., ketua majelis, dihadiri 

oleh H. Humam Iskandar, SH.,dan Drs. H. Nanang Faiz, masing-masing sebagai 

hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu tanggal 8 Januari 2015 dengan dibantu oleh                              

Hj. Asmara Dewi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang 

berperkara.  

 

Ketua Majelis 

 

   

     Drs. A. Tatang, M.H. 

  

Hakim Anggota I  Hakim Anggota II 

 

  

H. Humam Iskandar, SH     Drs. H. Nanang Faiz
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 Panitera Pengganti 

  

          

Hj. Asmara Dewi, S.H. 

 

Perincian Biaya Perkara 

1. Biaya proses  Rp.     139.000,- 

2. Redaksi   Rp          5.000,- 

3. Meterai   Rp          6.000,-  

__________________________________ 

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

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


