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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat  antara :  

Pembanding  umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  dagang, bertempat 

tinggal di Desa Jambu Keling (Bandung Marga), Kecamatan Bermani Ulu Raya, 

Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahrul 

Fuady, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Zainal Abidin 

Nomor 37 Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten 

Rejang Lebong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2015 didaftar 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register  

004/SK/2015/PA Crp tanggal 17 Februari 2015 sebagai Tergugat 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding; 

  m e l a w a n 

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat 

tinggal di Jalan Jeruk, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, 

Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristian 

Lesmana, S.H.,  Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum (Law Office) Kristian 

Lesmana, S.H. yang beralamat di Gang Suka Damai No.31 RT IV Kelurahan 

Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 17 Maret 2015 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup 

register nomor  006/SK/2015/PA Crp tanggal 19 Maret 2015 sebagai Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/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  

Curup Nomor 0545/Pdt.G/2014/PA Crp, tanggal 4 Februari 2015 Masehi bertepatan  

tanggal 14 Rabiulakhir 1436  Hijriyah  yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 
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DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat 

(Penggugat); 

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan 

putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Curup,  Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu ; 

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 

adalah: 

2.1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 merk Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi    

BD XXXX KK sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;  

2.2. 1 (satu) unit mobil Engkel Coltre merk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi    

BD XXXX KZ sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi; 

2.3. Uang penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver sejumlah 

Rp.185.000.000; (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sekarang dikuasai oleh 

Tergugat Rekonvensi; 

2.4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BD XXXX KL sekarang 

dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi; 

2.5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna merah Nomor Polisi BD XXXX KK 

sekarang dikuasai oleh anak Tergugat Rekonvensi; 

2.6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nomor Polisi BD XXXX KH 

sekarang dikuasai oleh anak Tergugat Rekonvensi; 

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak 

mendapat setengah bagian (50 %) dari seluruh harta bersama yang tersebut pada angka 

2 diktum putusan ini;  
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4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) 

bagian harta yang tersebut pada angka 2 diktum putusan ini, sebagian untuk Penggugat 

Rekonvensi dan sebagian untuk Tergugat Rekonvensi, jika tidak dapat dibagi secara 

natura, maka harus dijual lelang yang hasilnya dibagi 2 (dua) yakni Penggugat 

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian; 

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima; 

DALAM KONVENSI / REKONVENSI 

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar 

biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000; (dua ratus enam belas ribu rupiah); 

 Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Curup bahwa semula Tergugat sekarang Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 17 

Februari 2015, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama 

Curup nomor 0545/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 4 Februari 2015 Masehi bertepatan 

tanggal 14 Rabiulakhir 1436 Hijriyah. Permohonan banding mana telah diberitahukan 

kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 25 Februari 2015; 

  Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya 

dengan memori banding tanggal 16 Maret 2015 yang pada hari itu juga telah disampaikan 

kepada pihak Terbanding, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya 

tanggal 23 Maret 2015 ; 

 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh 

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

sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan 

banding tersebut  formal dinyatakan dapat diterima; 

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan 

meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat 

banding serta salinan  Putusan Pengadilan Agama  Curup Nomor 0545/Pdt.G/2014/PA Crp, 

tanggal 4 Februari 2015 M  bertepatan tanggal 14 Rabiulakhir 1436 H, selanjutnya telah 

mempelajari pula memori banding dan kontra memori banding, majelis hakim tingkat 

banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut : 

Dalam Konvensi 

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan 

Pengadilan Agama Curup dalam konvensi, sepenuhnya dapat disetujui untuk diambil alih 
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dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat banding, 

namun demikian  majelis hakim tingkat banding menganggap perlu menambahkan 

pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini; 

Menimbang, bahwa pokok perkara dari gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding 

adalah menggugat cerai tehadap Tergugat Konvensi/ Pembanding sebagaimana tersebut 

dalam surat gugatannya dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

antara Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sampai 

Tergugat Konvensi/ Pembanding menyakiti badan jasmani dengan menendang Penggugat 

Konvensi/ Terbanding, di dalam persidangan tingkat pertama Tergugat Konvensi/ 

Pembanding telah mengakui apa yang menjadi dasar gugat cerai tersebut dan telah 

mengakui pula bahwa Tergugat Konvensi/ Pembanding menjalin hubungan asmara 

sampai menikah dengan seorang perempuan bernama Nama tanpa sepengetahuan dan 

seizin Penggugat Konvensi/ Terbanding dan hingga kini telah terjadi pisah tempat tinggal 

selama ± 9 bulan ; 

Menimbang, bahwa baik Penggugat Konvensi/ Terbanding maupun Tergugat 

Konvensi/ Pembanding telah menghadirkan saksi-saksi yang kesemuanya telah 

menguatkan alasan cerai Penggugat Konvensi/ Terbanding, oleh karenanya majelis hakim 

tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama 

sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya telah tepat dan benar sehingga majelis 

hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pendapatnya 

sendiri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 menyatakan : “Suami isteri yang sudah tidak 

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, maka rumah 

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;  

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim 

tingkat banding menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ 

Terbanding terhadap Tergugat Konvensi/ Pembanding telah cukup beralasan sesuai  

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peratuan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, majelis hakim tingkat 

banding berpendapat bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat 

pertama telah tepat dan benar, karenanya diambil alih menjadi petimbangannya sendiri, 

oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama dalam konvensi harus dikuatkan;  
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Dalam Rekonvensi 

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan gugatan 

rekonvensi berupa harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding 

dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai berikut:  

1. Pada Tahun 2000, membuat sebuah rumah mewah di Jl. Jeruk RT 005 RW 002, 

tanahnya milik Tergugat Rekonvensi, dibangunnya setelah menikah,  jika dinilai          

± Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada tahun 2001 membeli tanah disamping 

rumah tersebut 1 kapling 10 x 20 m², sehingga luas tanah rumah tersebut 20 x 20 m², 

rumah dan sertifikatnya 2 buah dikuasai Tergugat Rekonvensi 

2. Tahun 2006, memiliki 1 (satu) unit mobil Carry Futura warna biru atas nama Tergugat 

seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2013 telah dijual 

diganti menjadi mobil L 300 NO.POL. BD XXXX KK, mobil dan surat-suratnya 

dikuasi Tergugat Rekonvensi, sedangkan BPKB atas nama Penggugat Rekonvensi. 

3. Tahun 2008, membeli 1 (satu) bidang sawah di desa Rimbo Recap Curup, uang 

pembeliannnya dari pinjaman kredit Bank, atas nama Tergugat Rekonvensi sebesar   

Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sawah dan sertifikatnya di kuasai Tergugat 

Rekonvensi. 

4. Tahun 2008, membeli 1 (satu) unit mobil Engkel Colte, NO.POL. BD XXXX KZ 

seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), mobil dan suratnya dikuasi Tergugat 

Rekonvensi. 

5. Tahun 2010, membeli 2 (dua) kapling tanah ukuran masing-masing 10 x 20 m² 

sehingga menjadi 20 x 20 m², dibangun ruko senilai masing-masing Rp 350.000.000 

(tiga ratus lima puluh juta rupiah), masih ada sisa tanah senilai Rp 100.000.000 (seratus 

juta rupiah) 

6. Tahun 2012, membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Silver seharga                      

Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), mobil dan suratnya di kuasai 

Tergugat Rekonvensi. 

7. Tahun 2013, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X NO.POL.               

BD XXXX KL, seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikuasai Penggugat 

Rekonvensi. 

8. Tahun 2009, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna merah atas nama 

Tergugat Rekonvensi seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) NO.POL.        

BD XXXX KK dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi. 
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9. Tahun 2000, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam atas nama 

Tergugat Rekonvensi, seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) NO.POL.        

BD XXXX KH dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. 

10. Tahun 2014, membeli 1 (satu) buah rumah di Pasar Atas Curup seharga Rp 

1.000.000.0000 (satu milyar rupiah). 

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding menilai gugatan Penggugat 

Rekonvensi mengenai harta tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam angka 1, 3, 5 dan 

10, sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, karena telah 

sesuai dengan hukum yang berlaku, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan 

pendapat majelis hakim tingkat banding, namun demikian majelis hakim tingkat banding 

memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri 

sebagai berikut: 

 Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama ternyata dalam persidangannya 

tidak mengklarifikasi kepada para pihak yang berperkara, tentang nama yang tercantum 

dalam surat-surat bukti TR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Apakah nama Nama ini Tergugat 

Rekonvensi/ Penggugat konvensi? karena berdasarkan bukti surat P.1. Penggugat Konvensi 

bernama Nama 1 kelahiran Jawa Tengah 30-09-1973 berumur 41 th sesuai dengan identitas 

dalam putusan, sedangkan Nama berdasarkan bukti P.2. dan P.6. kelahiran Seragen, 

tanggal 30-11-1964 dua nama dan identitas yang berbeda, maka hal tersebut menimbulkan 

ketidakpastian hukum; 

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas 

dan Administrasi Peradilan Agama, dikatakan bahwa dalam perkara-perkara barang tidak 

bergerak, Hakim wajib memperhatikan SEMA No.7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan 

setempat yang maksudnya untuk memperjelas objek gugatan, apalagi dalam perkara a quo, 

ada permohonan pemeriksaan setempat dari Penggugat Rekonvensi, tapi majelis hakim 

tingkat pertama telah menyatakan tidak perlu (berita acara sidang hal. 93). jika demikian, 

seyogyanya dituangkan dalam putusan sela agar dapat diketahui pertimbangan dan alasan-

alasan hukumnya, sehingga dapat memperjelas kedudukan hukum objek sengketa yang 

diputuskan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan pembanding dalam memori bandingnya 

Nomor 4 dan 5 bahwa pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi 

itu bukan pengakuan murni, tetapi pengakuan yang berklausul, artinya pengakuan-

pengakuan itu masih perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat Rekonvensi, dan ternyata 

pengakuan berklausul yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi itu tidak ada bantahan 
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lebih lanjut dari Penggugat Rekonvensi, sedangkan pengakuan berklausul tersebut tidak 

bisa berdiri sendiri hanya bersifat bukti permulaan saja dan pihak Penggugat Rekonvensi 

sendiri tidak mengajukan bukti yang menguatkan ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Pembanding nomor 6 bahwa 

bukti keterangan para saksi dari Penggugat Rekonvensi dan bukti surat yang diajukan oleh 

Tergugat Rekonvensi tersebut yang kaitannya dengan gugatan rekonvensi Nomor 1, 3, 5 

dan 10 telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan telah 

dikesampingkan, karena gugatan rekonvensi tersebut obscuur Libel/ tidak jelas dan 

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), dan majelis hakim tingkat 

banding sependapat dengan pertimbangan  hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut; 

Menimbang, bahwa atas dasar yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim 

tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan rekonvensi pada angka 1, 3, 5 

dan 10 tidak jelas (obscuur libel) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum acara 

yang berlaku, sedangkan adanya penjelasan sebagaimana memori banding pembanding 

dalam Nomor 7 tidak dapat dibenarkan, karena semua itu seharusnya disampaikan dalam 

persidangan tingkat pertama sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 

1250.K/Pdt/ 1986 dan Pasal 157 ayat (2) R.Bg oleh karena itu harus dikesampingkan. 

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi harta bersama nomor 2, disebutkan 1 (satu) 

unit mobil Carry Futura warna biru, yang dijual pada tahun 2013 diganti mobil L300 

NO.POL. BD XXXX KK, BPKB atas nama Penggugat Rekonvensi (Penggugat 

Rekonvensi), mobil dan surat-surat dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi, dalam jawabannya 

Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan membenarkannya, juga telah sesuai dengan bukti 

TR 7 maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim 

tingkat pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat 

banding dan ditetapkan sebagai harta bersama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi 

dengan Tergugat Rekonvensi; 

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi harta bersama Nomor 4 disebutkan 1 (satu) 

unit mobil Engkle Coltre NO.POL BD XXXX KZ dibeli pada tahun 2008 dalam jawaban 

Tergugat rekonvensi telah mengakui dan membenarkannya juga telah sesuai dengan bukti 

TR 6 mobil dan surat-suratnya di kuasai Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim tingkat 

banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan diambil alih 

menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dan ditetapkan sebagai harta bersama 

perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; 
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Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi harta bersama nomor 6 disebutkan tahun 

2012 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova silver seharga Rp. 190.000.000,- (seratus 

sembilan puluh juta rupiah) mobil dan surat-surat dikuasai Tergugat Rekonvensi, dalam 

jawaban Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan, dengan harga yang berbeda 

yaitu Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Dan mobil tersebut telah dijual 

satu bulan sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ini dengan harga                      

Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Dalam hal ini majelis hakim 

tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, 

karena sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta dan kaedah hukum, oleh karena itu 

diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat banding dan yang 

ditetapkan sebagai harta bersama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat 

Rekonvensi adalah nilai harga mobil Inova yang sudah dijual seharga Rp. 185.000.000,-   

(seratus delapan puluh lima juta rupiah)  

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi harta bersama nomor 7 disebutkan tahun 

2013 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol. BD XXXX KL, yang saat 

ini dikuasai oleh penggugat rekonvensi, dalam jawaban Tergugat Rekonvensi mengakui 

dan membenarkan sesuai dengan bukti TR.10. BPKB atas nama Nama, maka majelis hakim 

tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama karena 

telah sesuai dengan fakta hukum, dan diambil alih manjadi pertimbangan dan pendapat 

majelis hakim tingkat banding, karena itu ditetapkan sebagai harta bersama perkawinan 

antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. 

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi harta bersama nomor 8 disebutkan tahun 

2009 membeli satu unit sepeda motor Honda Tiger warna merah atas nama Tergugat 

Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) No.POL. BD XXXX KK saat ini dikuasai oleh anak 

Tergugat Rekonvensi, dalam jawaban Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan 

tapi dalam bukti TR.8 atas nama tertulis Nama, tidak sama dengan yang digugat oleh 

Penggugat Rekonvensi, tidak ada kesesuaian antara gugatan dengan bukti yang ada, 

sedangkan adanya perbedaan ini tidak ada klarifikasi dari majelis hakim tingkat pertama 

sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang telah disebut di atas 

bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bernama Nama 1 kelahiran Jawa 

Tengah, 30 September 1973, sedangkan Nama kelahiran Sragen, 30 Nopember 1964, maka 

majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan majelis 

hakim tingkat pertama, karena itu gugatan rekonvensi dalam nomor 8 dinyatakan tidak jelas 

(Obscuur Libel) sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi harta bersama nomor 9 begitu 

pula dalam kesimpulannya dalam nomor 9 disebutkan sepeda motor Tiger warna hitam atas 

nama Tergugat Rekonvensi Nomor Polisi BD XXXX KH dalam jawaban Tergugat 

Rekonvensi telah mengakui adanya pembelian tersebut begitu pula dalam kesimpulannya, 

tetapi dalam bukti yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi TR.9 No. Pol.                  

BD XXXX KH, berbeda dengan yang digugat rekonvensi dan inilah yang diputuskan oleh 

majelis hakim tingkat pertama, dalam diktum nomor 2.6 majelis hakim tingkat banding 

menilai bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak cermat, karena sepeda motor tersebut 

No.Pol. yang berbeda, dan perbedaan itu tidak diklarifikasi oleh majelis hakim tingkat 

pertama kepada pihak yang berperkara, maka majelis hakim tingkat banding tidak 

sependapat dengan pendapat dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, karena itu   

gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas (Obscuur Libel), maka 

gugatan rekonvensi nomor 9 tidak dapat diterima; 

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan 

rekonvensi pada nomor : 2, 4, 6 dan 7 ditetapkan sebagai harta bersama perkawinan antara 

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 37 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum 

Islam dan masing-masing pihak mendapat setengah (1/2) bagian dari harta tersebut; 

Menimbang, bahwa karena obyek harta bersama yang telah ditetapkan tersebut, 

sebagian berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan sebagian berada dalam 

penguasaan Penggugat Rekonvensi, maka masing-masing pihak dihukum untuk 

menyerahkan setengah bagian harta a quo kepada pihak lainnya, dan apabila tidak dapat 

dibagi secara natura, maka obyek tersebut dilelang dan hasilnya dibagikan kepada 

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing setengahnya ;  

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa  

adanya hak-hak anak Tergugat Rekonvensi terhadap harta tersebut, yang juga disampaikan 

dalam kontra memori banding, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan 

majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi 

pertimbangan majelis tingkat banding, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka 

majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Curup No. 

0545/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 4 Februari 2015 Masehi bertepatan tanggal 14 

Rabi’ulakhir 1436 Hijriyah, dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus 
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dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam  

diktum putusan ini;  

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

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

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat 

pertama dibebankan kapada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, dan 

di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ 

Pembanding; 

Mengingat akan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar’i 

yang berkaitan dengan perkara ini ; 

                                        M E N G A D I L I  

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima. 

DALAM  KONVENSI 

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0545/Pdt.G/2014/PA.Crp, 

tanggal 4 Februari 2015 Masehi bertepatan tanggal 14 Rabil’ulakhir 1436 Hijriyah ; 

DALAM  REKONVENSI 

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0545/Pdt.G/2014/PA.Crp., 

tanggal 4 Februari 2015 Masehi bertepatan tanggal 14 Rabil’ulakhir 1436 Hijriyah. 

Dan dengan mengadili sendiri : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagian ; 

2. Menetapkan harta bersama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi /Pembanding 

dengan Tergugat  Rekonvensi/ Terbanding sebagai berikut : 

2.1. 1 (satu) unit mobil Pik Up L 300 Mitsubishi warna hitam (Kanza) Nomor Polisi 

BD XXXX KK sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi/ Terbanding; 

2.2 1 (satu) unit mobil Engkel Coltre Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi          

BD XXXX KZ, sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi/ Terbanding; 

2.3 Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Silver sejumlah                        

Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sekarang dikuasai 

Tergugat Rekonvensi/ Terbanding; 

2.4 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BD XXXX 

KL sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding; 
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3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding menyerahkan kepada Penggugat 

Rekonvensi/ Pembanding setengah bagian dari harta bersama dalam diktum 2.1, 2.2, 

dan 2.3 apabila tidak memungkinkan dibagi secara natura, maka obyek tersebut 

dilelang, dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan 

Tergugat Rekonvensi/ Terbanding masing-masing setengahnya ; 

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menyerahkan kepada Tergugat 

Rekonvensi/Terbanding setengah bagian dari harta bersama dalam diktum 2.4 

apabila tidak memungkinkan dibagi secara natura. maka obyek tersebut dilelang dan 

hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat 

rekonvensi/ Terbanding masing-masing setengahnya ;  

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selebihnya tidak dapat 

diterima; 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk 

membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam 

belas ribu rupiah) 

- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk 

membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima 

puluh ribu rupiah)   

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 M., bertepatan tanggal 17 Rajab   

1436 H., oleh Drs. A. Tatang, M.H., ketua majelis, Dra. Hj. Husni Syam dan                  

Drs. H. Nanang Faiz,  masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk  umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim 

anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Jisman, S.H., selaku panitera pengganti tanpa 

dihadiri oleh para pihak yang berperkara.   

 

Ketua Majelis, 

   

  

  

     Drs. A. Tatang, M.H. 
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             Hakim Anggota I,                                                  Hakim Anggota II, 

 

  

 

                Dra. Hj. Husni Syam     Drs. H. Nanang Faiz 

  

 Panitera Pengganti, 

        

 

   

        Jisman,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) 

 

 

 

 

 


