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P U T U S A N   

Nomor :11 /Pdt.G/2013/PTA.Bn. 

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah 

menjatuhkan putusan  atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : 

Pembanding Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani, 

bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, 

selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/ 

Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;------------ 

MELAWAN 

Terbanding Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, 

beralamat di Kabupaten Lebong, selanjutnya 

disebut Penggugat Konvensi/ Tergugat  

Rekonvensi/  Terbanding;---------------------------- 

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

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang 

berhubungan dengan perkara ini. 

 

DUDUK  PERKARANYA 

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan  Pengadilan  

 Agama Lebong Nomor: 0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg, tanggal 10 Juli 2013 M.   

bertepatan tanggal  1 Ramadhan 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 
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Dalam Konvensi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; ---------------------------------------------------------- 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) kepada 

Penggugat (Terbanding); --------------------------------------------------------------------- 

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk 

mengirimkan salinan Amar Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap 

(inkracht) tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong untuk pencatatan 

perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut;--------------------------------------- 

 

Dalam Rekonvensi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;---------------------- 

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan untuk harta berupa : Satu unit 

rumah bedengan  berukuran panjang 19 meter, lebar 6 meter terdiri dari tiga 

pintu di atas sebidang tanah bangunan  berukuran luas 1.493 M2 sertifikat 

Nomor 07.01.05.12.1.00033 tanggal 28 Maret 1995 yang terletak di Desa 

Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, 

dengan batas batas sebagai berikut: -------------------------------------------------------- 

- Sebelah Utara dengan Gang;--------------------------------------------------------------  

- Sebelah Selatan dengan Gang;----------------------------------------------------------- 

- Sebelah Timur dengan Tanah Kurotul Aini;-------------------------------------------- 

- Sebelah Barat dengan Tanah Roni/Buyung;------------------------------------------- 

3.  Menetapkan harta berupa : 

3.1. Satu unit rumah bedengan  berukuran panjang 19 meter, lebar 6 meter 

terdiri dari tiga pintu di atas sebidang tanah bangunan  berukuran luas 1.493 

M2 sertifikat Nomor 07.01.05.12.1.00033 tanggal 28 Maret 1995 dalam 
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Wilayah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kecamatan Amen, Desa 

Sungai Gerong dengan batas batas sebagai berikut:  

-   Sebelah Utara dengan Gang;-----------------------------------------------------------  

-   Sebelah Selatan dengan Gang;-------------------------------------------------------- 

-   Sebelah Timur dengan Tanah Kurotul Aini;----------------------------------------- 

-   Sebelah Barat dengan Tanah Roni/Buyung;---------------------------------------- 

3.2. Perabot rumah tangga di Jl, Pertemuan Nomor 79 Kelurahan Pasar Muara 

Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten  Lebong berupa :  

-   Meja Kursi Tamu dari Rotan 1 set; --------------------------------------------------- 

-   Meja Kursi Makan bahan Kayu Jati 1 set; ------------------------------------------ 

-   TV Warna merk Toshiba 29 inc 1 unit ;---------------------------------------------- 

-   Kompor Gas Rinnai 1 unit;---------------------------------------------------------------  

-   Lemari Kayu bukan Jati 4 Unit; -------------------------------------------------------- 

-   Stelling Pakaian 6 unit;------------------------------------------------------------------- 

-   Alat Dapur berupa Piring 10 lusin; Sendok 10 ikat rafia; ------------------------ 

3.3. Motor Karisma BD 5146 H; 

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;----------------------------------- 

4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain  dan  selebihnya; 

5. Membatalkan dan mengangkat Sita Jaminan terhadap harta-harta sebagai 

berikut :  

5.1. Satu Bidang Tanah perumahan sertifikat nomor 33 berukuran luas 1.689 

M2 yang terletak di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Lebong Utara, 
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Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai 

berikut : 

- Sebelah utara  :   Gang/jalan kecil;------------------------------------------------- 

- Sebelah selatan :   Gang/jalan kecil;------------------------------------------------- 

- Sebelah timur :    tanah Kurotul Aini;--------------------------------------------- 

- Sebelah Barat :    tanah Buyung;--------------------------------------------------- 

5.2. Satu bidang tanah bangunan sertifikat Nomor 189 tanggal 12 Februari 

2000 berukuran luas 220 M2 beserta satu unit bangunan rumah tempat 

kediaman bersama dan toko usaha bersama Penggugat dan Tergugat 

diatasnya  di Jalan Pertemuan Depan Bank Danamon Muara Aman, 

Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dengan batas-batas 

sebagai berikut : 

- Sebelah utara :   Gang/jalan kecil;------------------------------------------------- 

- Sebelah selatan :   Jalan besar;------------------------------------------------------ 

- Sebelah timur :   tanah Junaini;---------------------------------------------------- 

- Sebelah Barat  :  tanah Mahyudin;------------------------------------------------- 

 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 

1. Membebankan kepada Penggugat  Konvensi untuk membayar biaya perkara 

dalam Konvensi sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu 

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

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam 

rekonvensi sejumlah  Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh 

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

 Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh  Panitera Pengadilan 

Agama Lebong Nomor: 0067/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 25 Juli 2013, Tergugat 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding  telah mengajukan permohonan 
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banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lebong tersebut, permohonan 

banding mana telah diberitahukan pada tanggal 13 Agustus 2013 kepada 

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;----------------------------------- 

 Menimbang bahwa telah pula membaca dan memperhatikan memori 

banding tertanggal 27 September 2013 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / 

Penggugat Rekonvensi / Pembanding kemudian disusuli memori banding 

berikutnya tertanggal 03 Oktober 2013 dan  memori banding  tersebut telah 

diberitahukan kepada pihak lawannya  tanggal 02 Oktober 2013 dan tanggal 07 

Oktober 2013;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

  Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi/Pembanding 

telah membayar panjar biaya perkara banding pada tenggang waktu banding; ------ 

  Menimbang, bahwa pembayaran panjar biaya perkara banding pada 

tenggang waktu banding harus diartikan sebagai pernyataan permohonan banding 

pada tenggang waktu banding meskipun perkara permohonan banding a quo baru 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada saat 1 (satu) hari berikutnya  

diluar tenggang waktu banding, hal itu dapat dibenarkan sesuai dengan suatu asas 

tidak ada biaya tidak ada perkara ( pasal 145 ayat (4) R.Bg.) atau dengan kata 

lain perkara hanya bisa didaftarkan setelah dibayar panjar biaya perkara oleh yang 

berkepentingan;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh 

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut  

ketentuan perundang-undangan, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan 

kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding  maka permohonan 

banding tersebut dinyatakan dapat diterima;---------------------------------------------------- 

 



6 

 

Dalam Konvensi 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan 

dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam 

mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi/Terbanding atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan, pada 

prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan mengambil 

alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambah pertimbangan sebagai 

berikut : 

Menimbang, bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam 

sebuah rumah tangga sebagaimana halnya yang terjadi dalam rumah tangga 

antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan 

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, pengadilan tidak perlu 

meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor 

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu, akan tetapi yang menjadi 

penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana 

perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara 

kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali 

atau tidak, lebih-lebih antara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal dan 

tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri selama lebih dari 7 (tujuh) 

bulan yaitu sejak bulan 1 April 2012 sampai saat diajukan gugatan cerai ini pada 

tanggal 22 November 2012;------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan rangkaian berita acara 

persidangan pemeriksaan perkara ini, majelis hakim tingkat pertama dipandang 

telah maksimal mengupayakan  untuk mendamaikan kedua belah pihak yang 

berperkara, yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan 

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding,  bahkan telah diupayakan 

melalui tahapan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
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Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Sesuai laporan tertulis tanggal 19 Desember 

2012  kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mediator 

Hakim Pengadilan Agama Lebong  bernama M. Sahri, S.H. menyatakan bahwa 

mediasi tersebut tidak berhasil/gagal; ------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding 

berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang sangat serius antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding 

dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga 

berdampak pada adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang pada 

gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan lagi untuk 

dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh, atau rumah tangga 

yang bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga 

tersebut adalah berawal dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara 

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvenasi/Terbanding, yang pada akhirnya sejak bulan April 

2012  antara kedua belah pihak berpisah tempat tinggal   hingga saat sekarang ini, 

dan tidak diketahui adanya titik-titik terang bahwa antara keduanya akan rukun 

kembali. Dengan demikian, majelis hakim tingkat   banding berpendapat bahwa 

hati kedua belah pihak tersebut  telah pecah, karena itu telah pecah pulalah 

mahligai perkawinan mereka yang telah dibangun puluhan tahun yang lalu;---------- 

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa  pernikahan bukanlah 

sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi 

sebagai miitsaqan  ghalizhan (ikatan uang kuat) yang untuk memutuskannya tidak 

boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, akan tetapi bila hakim 
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telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka telah terpenuhilah ketentuan 

pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;------------------------- 

Menimbang, bahwa pada kesimpulan akhir Penggugat Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi/ Terbanding menyatakan tetap pada gugatan cerai yang diajukan 

begitu pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menyatakan 

terhadap gugatan cerai a quo tetap dilanjutkan, hal ini menunjukkan bahwa kedua 

belah pihak memang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dengan 

mempertahankan rumah tangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ 

Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding 

adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, karena hati mereka telah pecah 

sehingga ruh dari ikatan tali perkawinan itu telah tidak ada lagi, bahkan akan 

menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak, karena itu majelis hakim tinggi 

sepakat dengan pendapat  Abdur Rahman Ash-Shabuni dalam Kitab Mada 

Hurriyyatuz Zaujain fit thalaq yang berbunyi:  

و�+* ا()�ر ا�&# م %�م ا��# ق ��! � ��ب ا���� ت ا��و��� و�� ���� ���� �� و � �
�  و��� ���� 

�
> ا�* ا��و��! ��4;:! ا�,49* وه7ا 6ر ��50 ارا4�� ا��واج �2رة 0! /�� روح �ن ا� &),= �>� 4�6?�  ان 

 ��اد�5اروح 

Artinya :   Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga 

mengalami ketegangan dan goncangan yang berat, dimana sudah tidak 

berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian, 

Sehingga ikatan perkawinan tersebut menggambarkan suatu 

perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan  mengharuskan untuk 

tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan  tersebut berarti 

sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman 

seumur hidup dan ini ditentang jiwa keadilan. 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ 

Pembanding  mengajukan   memori banding namun dalam hal yang berkaitan 
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dengan gugatan konvensi dimaksud intinya hanya keberatan terhadap putusan 

hakim tingkat pertama tanpa uraian yang jelas sehingga Pembanding tidak 

diketahui dalam hal apa keberatannya atas putusan a quo oleh karena itu 

keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;  -------- 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai telah terbukti dan Pengadilan 

Tinggi Agama telah berpendapat bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi/Pembanding  dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ 

Terbanding sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun maka petitum Penggugat 

pada huruf b tersebut dapat dikabulkan;--------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkan pertimbangan dari Pengadilan 

Tinggi Agama , maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara ini pada 

bagian Konvensi harus dikuatkan ; --------------------------------------------------------------- 

Dalam Rekonvensi 

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai harta bersama, apa yang 

telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis 

Hakim Tingkat Banding telah dapat menyetujuinya dan selanjutnya akan 

mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri,  akan    tetapi    hakim    banding  

memandang     perlu  untuk menambah pertimbangan sendiri serta menambah 

amar putusan sebagai berikut ;  

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi/ 

Penggugat Konvensi/Terbanding dalam jawaban dan duplik terhadap gugatan 

rekonvensi dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dihadiri kedua 

belah pihak maka dapat ditetapkan yang merupakan harta bersama adalah  

berupa satu unit rumah bedengan yang terdiri dari 3 (tiga) pintu yang terletak di 

Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong dengan ukuran 19 x 6 

M, dan perabotan rumah tangga yang didapatkan wujudnya pada saat 
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dilaksanakan pemeriksaan setempat serta 1 (satu) unit sepeda motor Karisma 

No.Pol. BD 5146 H yang  dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat 

Konvensi/Pembanding sedang surat kepemilikan dikuasai oleh Tergugat 

Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding sebagaimana termuat dalam Berita 

Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 12 Juni 2013;------------------------------ 

            Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi hukum  Islam, 

maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat 

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing mendapatkan 1/2 

(setengah) bagian dari harta bersama dimaksud;--------------------------------------------- 

 Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dalam pembagian harta 

bersama dimaksud, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menghukum kedua 

belah pihak  untuk membagi masing-masing mendapatkan 1/2 (setengah) bagian 

dari harta bersama  tersebut dan jika tidak dapat dilaksanakan  secara natura, 

maka pembagiannya  dilakukan  dengan cara dijual  lelang oleh Kantor Lelang 

kemudian hasilnya diserahkan 1/2 (setengah) bagian kepada Tergugat 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding  dan 1/2 (setengah) bagian  kepada 

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding  setelah dipotong  biaya  

lelang, pajak dan sebagainya;---------------------------------------------------------------------- 

   Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding 

dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan atas putusan 

Pengadilan Agama Lebong tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut : 

1. Pembanding merasa sangat dirugikan atas Putusan Pengadilan Agama 

Lebong karena ada keberpihakan Majelis Hakim kepada Terbanding yang 

mana Pembanding pernah melihat bahwa Terbanding berkomunikasi di rumah 

kediaman Majelis Hakim, sehingga ada indikasi permainan antara Terbanding 

dengan Majelis Hakim;-------------------------------------------------------------------------- 



11 

 

2. Pembanding sangat keberatan atas biaya sidang di tempat sebesar 

Rp.4.850.000,-(empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), padahal objek 

sidang di tempat tersebut berada di pusat kota sehingga Pembanding merasa 

ada manipulasi dalam biaya sidang di tempat tersebut;-------------------------------- 

3. Bahwa satu bidang tanah bangunan sertifikat Nomor 189 tanggal 12 Februari 

2000 berukuran luas 220 M2 beserta satu unit bangunan rumah tempat 

kediaman bersama dan toko usaha bersama Pembanding dan Terbanding di 

Jl, Pertemuan Depan Bank Danamon Muara Aman Kecamatan Lebong Utara 

Kabupaten Lebong agar ditetapkan sebagai harta bersama;------------------------- 

4. Bahwa hasil sawah selama  digarap oleh Pembanding selama 22 tahun, lebih 

kurang hasil dari sawah itu sebesar Rp. 660.000.000,- yang seutuhnya  

Pembanding serahkan kepada Terbanding, agar kiranya Terbanding dapat 

mengembalikan separo dari hasil sawah tersebut kepada Pembanding; 

5. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama Lebong masalah harta 

bersama tidak pernah majelis hakim Pengadilan Agama Lebong untuk 

memediasi antara Pembanding dengan Terbanding, maka dari itu Pembanding 

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong tersebut;-------------------------- 

6. Bahwa Pembanding mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 

0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg. tanggal 10 Juli 2013;------------------------------------------ 

7. Membebankan kepada Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini 

di Pengadilan Agama Lebong dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama 

Bengkulu;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori 

bandingnya tersebut majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan 

pertimbangan hukum sebagai berikut;------------------------------------------------------------ 
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Menimbang, bahwa keberatan pada point (1) Pembanding tidak dapat 

dibenarkan karena tidak ada kaitannya dengan substansi pokok perkara;------------- 

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada point (2),   tidak dapat 

dibenarkan karena biaya tersebut telah ada ketentuannya berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Agama yang dapat diketahui secara transparan oleh 

setiap pencari keadilan dan biaya tersebut yang dibebankan kepada Tergugat 

Konvesi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ternyata bukan saja hanya untuk 

pemeriksaan setempat akan tetapi juga untuk biaya pelaksanaan sita; ---------------- 

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada point (3),   tidak dapat 

dibenarkan karena telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dengan benar; 

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada point (4), tidak dapat 

dibenarkan karena tidak dikemukakan oleh Pembanding pada saat mengajukan 

gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama;------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada point (5), tidak dapat 

dibenarkan karena gugatan rekonvensi harta bersama a quo bukan perkara yang 

berdiri sendiri tetapi hanya menyertai/accessoir terhadap gugatan konvensi cerai 

gugat, sehingga bagi Majelis Hakim tidak ada kewajiban untuk memerintahkan 

kedua belah berperkara untuk menempuh mediasi yang kedua kalinya tetapi cukup 

dengan usaha mendamaikan selama dalam proses persidangan;------------------------ 

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding 

pada point (6) dan (7) maka akan dipertimbangkan tersendiri dan selanjutnya akan 

dituangkan  dalam  amar putusan;----------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa berdasarkan  tambahan pertimbangan seperti tersebut 

di atas, maka putusan hakim tingkat pertama pada bagian rekonvensi atas dasar-

dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, dapat dikuatkan dengan 

penambahan  amar putusan sebagai tersebut dibawah ini;--------------------------------- 
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Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, berhubung 

masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda dengan 

lainnya, akan dirasakan adil jika  biaya perkara tingkat pertama yang timbul akibat 

gugatan konvensi dibebankan kepada penggugat konvensi sedang yang timbul 

akibat gugatan rekonvensi dibebankan kepada penggugat rekonvensi maka 

putusan hakim tingkat pertama pada bagian konvensi dan rekonvensi atas dasar-

dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, dapat dikuatkan sepenuhnya 

sedang biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh 

ribu rupiah) dibebankan kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/ 

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

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan  perundang-

undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-------------- 

 

M E N G A D I L I 

- Menyatakan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ 

Pembanding dapat diterima;------------------------------------------------------------------- 

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor : 

0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.. tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan  tanggal 01 

Ramadhan  1434 Hijriyah, dengan penambahan amarnya pada bagian 

rekonvensi sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;----------------------- 

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; ---------------------------------------------------------- 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) kepada 

Penggugat (Terbanding); --------------------------------------------------------------------- 
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3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk 

mengirimkan salinan Amar Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap 

(inkracht) tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong untuk pencatatan 

perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut;--------------------------------------- 

 

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;---------------------- 

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan untuk harta berupa :  Satu unit 

rumah bedengan  berukuran panjang 19 meter, lebar 6 meter terdiri dari tiga 

pintu di atas sebidang tanah bangunan  berukuran luas 1.493 M2 sertifikat 

Nomor 07.01.05.12.1.00033 tanggal 28 Maret 1995 yang terletak di Desa 

Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, 

dengan batas batas sebagai berikut:  

- Sebelah Utara dengan Gang ;------------------------------------------------------------- 

- Sebelah Selatan dengan Gang;----------------------------------------------------------- 

- Sebelah Timur dengan Tanah Kurotul Aini;-------------------------------------------- 

- Sebelah Barat dengan Tanah Roni/Buyung;------------------------------------------- 

3. Menetapkan harta berupa : 

3.1. Satu unit rumah bedengan  berukuran panjang 19 meter, lebar 6 meter 

terdiri dari tiga pintu di atas sebidang tanah bangunan  berukuran luas 

1.493 M2 sertifikat Nomor 07.01.05.12.1.00033 tanggal 28 Maret 1995 

dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kecamatan Amen, 

Desa Sungai Gerong dengan batas batas sebagai berikut: -------------------- 

-   Sebelah Utara dengan Gang;-------------------------------------------------------  

-   Sebelah Selatan dengan Gang;---------------------------------------------------- 
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-   Sebelah Timur dengan Tanah Kurotul Aini;------------------------------------- 

-   Sebelah Barat dengan Tanah Roni/Buyung;------------------------------------ 

3.2. Perabot rumah tangga di Jl, Pertemuan Nomor 79 Kelurahan Pasar 

Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten  Lebong berupa :  

-   Meja Kursi Tamu dari Rotan 1 set; ------------------------------------------------ 

-   Meja Kursi Makan bahan Kayu Jati 1 set; ;-------------------------------------- 

-   TV Warna merk Toshiba 29 inc 1 unit ;------------------------------------------- 

-   Kompor Gas Rinnai 1 unit; ;--------------------------------------------------------- 

-   Lemari Kayu bukan Jati 4 Unit; ;---------------------------------------------------- 

-   Stelling Pakaian 6 unit;;--------------------------------------------------------------- 

-   Alat Dapur berupa Piring 10 lusin; Sendok 10 ikat rafia; ;------------------- 

3.3. Motor Karisma BD 5146 H. 

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;-------------------------------- 

4.   Menyatakan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dalam poin 3 di  

atas menjadi bagian (milik) Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian lainnya 

menjadi bagian (milik) Tergugat ;------------------------------------------------------------- 

5.  Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut 

dalam poin 3 di atas menjadi dua bagian secara natura dan apabila pembagian 

secara natura tidak dimungkinkan, maka dibagi secara in natura dengan dijual 

lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan 

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

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain  dan  selebihnya; 
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7. Membatalkan dan mengangkat Sita Jaminan terhadap harta- harta sebagai 

berikut :  

7.1. Satu Bidang Tanah perumahan sertifikat nomor 33 berukuran luas 1.689 

M2 yang terletak di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Lebong Utara, 

Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai 

berikut : 

- Sebelah utara : Gang/jalan kecil;-------------------------------------------------- 

- Sebelah selatan :  Gang/jalan kecil;------------------------------------------------- 

- Sebelah timur :  tanah Kurotul Aini;----------------------------------------------- 

- Sebelah Barat :  tanah Buyung;---------------------------------------------------- 

7.2. Satu bidang tanah bangunan sertifikat Nomor 189 tanggal 12 Februari 

2000 berukuran luas 220 M2 beserta satu unit bangunan rumah tempat 

kediaman bersama dan toko usaha bersama Penggugat dan Tergugat 

diatasnya  di Jalan Pertemuan Depan Bank Danamon Muara Aman, 

Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dengan batas-batas 

sebagai berikut : 

- Sebelah utara :  Gang/jalan kecil;------------------------------------------------- 

- Sebelah selatan :  Jalan besar;------------------------------------------------------- 

- Sebelah timur :  tanah Junaini;----------------------------------------------------- 

- Sebelah Barat :  tanah Mahyudin;------------------------------------------------- 

 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 

1. Membebankan kepada Penggugat  Konvensi untuk membayar biaya perkara 

dalam Konvensi sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu 

rupiah);----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam 

rekonvensi sejumlah  Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh 

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

3.  Membebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ 

Pembanding  untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang 

untuk  tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima 

puluh ribu rupiah);--------------------------------------------------------------------------------- 

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 M, 

bertepatan tanggal 28 Muharam 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh  H. Humam Iskandar, S.H. , ketua majelis 

dihadiri oleh Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.,  dan Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H.,  

masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor: 11/Pdt.G/2013/PTA.Bn. tanggal 

12 September   2013, dibantu oleh Drs. Nanang Juanda, Panitera Pengganti tanpa 

dihadiri kedua belah pihak berperkara.  

 

Ketua Majelis, 

dto 

 H. Humam Iskandar, SH. 

 

Hakim Anggota,     Hakim Anggota, 

    dto          dto   

Drs. H. Entang Mahmud Azis , SH.                             Drs. H. Zaenal Hakim, SH    
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Panitera Pengganti 

dto 

Drs. Nanang Juanda 

 

Perincian Biaya Perkara  

1.  Redaksi Rp.     5.000,- 

2.  Pemberkasan Rp. 139.000,- 

3.  Materai Rp.    6.000,- 

    Jumlah Rp. 150.000,00  (seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

                                  

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya 

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu  

 

dto 

H.M. NAWAWI, S.H., M.H 

 

 

      

 


