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P U T U S A N   

Nomor  8/Pdt.G/2013/PTA Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah 

menjatuhkan putusan  atas perkara “Gugatan Harta Bersama” yang diajukan 

oleh : 

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai 

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten 

Lebong, selanjutnya disebut sebagai 

tergugat/pembanding;  

  melawan 

Terbanding,  umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 

wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten 

Lebong, selanjutnya disebut sebagai 

penggugat/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 Sela 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2013/PTA Bn., tanggal 20 

Agustus 2013 M., bertepatan  tanggal 13 Syawal  1434 H., yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut ; 

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh  pembanding dapat 

diterima; 

2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir; 
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2.1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Lebong untuk 

membuka kembali persidangan dengan memanggil penggugat dan 

tergugat menghadap di persidangan yang waktunya ditentukan 

oleh Pengadilan Agama Lebong; 

2.2. Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membuka 

persidangan insidentil dan memeriksa adanya fakta kemungkinan 

akan dialihkannya objek sengketa harta bersama, sehubungan 

dengan adanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh 

penggugat; 

2.3. Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membuka 

kembali persidangan pokok perkara dengan : 

2.3.1. Mengupayakan mediasi berkaitan dengan hadanah dan 

nafkah anak; 

2.3.2. Memeriksa alat bukti tergugat berkaitan dengan hutang 

tergugat dan penggugat pada Bank BPD Bengkulu Cabang 

Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong; 

2.3.3. Memeriksa jumlah penghasilan tergugat selaku Pegawai 

Negeri Sipil setiap bulan; 

2.3.4. Memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat 

untuk menambahkan alat bukti bila ada yang dianggap 

perlu; 

3. Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan hasil 

pemeriksaan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selambat-

lambatnya satu bulan sejak salinan putusan ini diterima; 

4. Memerintahkan kepada pembanding untuk menambah panjar biaya 

banding yang jumlahnya ditaksir oleh Pengadilan Agama Lebong; 

5. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan 

akhir; 



3 

 

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh 

hakim pertama ; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah terpenuhinya syarat 

formal perkara a quo sudah dipertimbangkan majelis hakim banding pada 

putusan sela Nomor 8/Pdt.G/2013/PTA Bn., tanggal 20 Agustus 2013 M. 

bertepatan tanggal 13 Syawal 1434 H., karenanya tidak perlu lagi 

dipertimbangkan dalam putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan 

Pengadilan Agama Lebong tanggal 18 September 2013 dan 25 September 

2013 sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan, baik  

tergugat/pembanding maupun penggugat/terbanding telah datang menghadap 

di persidangan ; 

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan tingkat pertama telah 

dilakukan mediasi sebagaimana bunyi amar putusan sela a quo pada tanggal 

25 September 2013 dengan mediator H. Saik, S.Ag., M.H. ; 

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan mediasi dimaksud telah dicapai 

kesepakatan  antara tergugat/pembanding dengan penggugat/terbanding dan 

telah ditandatangani bersama serta diketahui oleh mediator yang isinya sebagai 

berikut : 

1. Pemeliharaan/hadanah anak lahir tanggal 5 November 2005 ditetapkan 

pada penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan 

kesempatan secara bebas kepada anak untuk dipelihara baik oleh 

penggugat maupun tergugat selaku orang tuanya, sedangkan biaya 

pemeliharaannya minimal sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh 

ribu rupiah) tiap bulan dibebankan kepada tergugat selaku ayahnya 
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sampai anak tersebut dewasa/hidup mandiri (sebagaimana diktum point 

5). 

2. Pinjaman/utang pembanding/tergugat ke Bank Bengkulu sejumlah 

Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pinjaman/utang 

terbanding/penggugat ke pihak ketiga (keluarga terbanding/penggugat) 

sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) adalah sebagai 

utang bersama penggugat dan tergugat. 

3. Hasil penjualan lelang rumah dan isinya serta tanah milik penggugat dan 

tergugat sebagaimana diktum point 3 adalah sebagai harta bersama 

penggugat dan tergugat, setelah dipotong utang/pinjaman penggugat dan 

tergugat sejumlah Rp. 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah).  

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan tingkat pertama 

penggugat/terbanding menyatakan kekhawatirannya tentang akan 

dialihkannya/dijualnya harta bersama berupa rumah oleh tergugat/ pembanding 

karena kunci rumah tersebut dibawa oleh tergugat/pembanding sedang ketika 

malam hari tergugat/pembanding tidak ada di rumah tersebut; 

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding mengakui membawa kunci 

rumah yang disengketakan namun tidak ada niat untuk mengalihkannya atau 

menjualnya, bahkan tergugat/pembanding berharap agar sertifikat tanah dan 

rumah yang masih dalam sengketa tersebut ditipkan kepada pihak yang netral 

seperti Notaris atau Kepala Desa sebagaimana diungkapkan dalam jawaban 

dan juga dalam pemeriksaan tambahan; 

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding menambahkan alat bukti tertulis 

sebagai berikut : 

1. Fotokopi perjanjian kredit multiguna antara Bank Bengkulu dan Andes 

Aneson Nomor 5007/AC/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 telah 

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok 
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dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, oleh ketua majelis diparaf dan 

diberi kode P1; 

2. Fotokopi rincian angsuran telah bermeterai cukup, telah dicocokkan 

dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen 

Pos, oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P2; 

3. Bukti setoran bulan terakhir telah bermeterai cukup, telah dicocokkan 

dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen 

Pos, oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P3; 

4. Salinan daftar gaji atas nama Pembanding, telah bermeterai cukup, telah 

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan telah 

dinazegelen Pos, oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P4; 

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tambahan tingkat pertama  

tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan 

hukum sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan bersama antara 

tergugat/pembanding dengan penggugat/terbanding tertanggal 25 September 

2013 pada angka satu dihubungkan dengan bukti P4 ternyata telah sesuai 

dengan bunyi diktum point 5 sehingga diktum dimaksud dapat dikuatkan 

berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dengan ditambahkan sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut 

dengan kalimat yang berbunyi “dengan memberikan kesempatan secara bebas 

kepada anak untuk dipelihara baik oleh penggugat maupun tergugat selaku 

orang tuanya”; 

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan bersama angka dua dihubungkan 

dengan bukti P1 dan P2,  maka harus ditetapkan utang ke Bank Bengkulu 

sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dikurangi sejumlah 

angsuran yang telah disetor dan utang ke pihak ketiga (keluarga 

penggugat/terbanding) sejumlah Rp. 27.000.000,00 adalah sebagai harta  
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bersama penggugat dan tergugat yang berupa kewajiban sehingga perlu 

ditambahkan pada kelompok harta bersama dalam diktum point 3.4, dan hal ini 

sejalan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

berbunyi : Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 

kewajiban; 

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan bersama angka tiga , maka dapat 

diartikan tergugat/pembanding maupun penggugat/terbanding telah mengakui 

dan dapat menerima harta bersama mereka adalah sebagaimana terurai pada  

diktum point 3 dan cara pembagiannya sebagaimana ditentukan pada diktum 

point 4 sehingga diktum dimaksud baik diktum point 3 maupun point 4 dapat 

dikuatkan dengan ditambahkan pada point 4 kalimat yang berbunyi “setelah 

dipotong utang/pinjaman ke Bank Bengkulu sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh 

puluh juta rupiah) dikurangi sejumlah angsuran yang telah disetor dan utang 

kepada pihak ketiga (keluarga penggugat/terbanding) sejumlah Rp. 

27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah); 

Menimbang, bahwa kekhawatiran penggugat/terbanding akan 

dialihkannya/dijualnya tanah yang disengketakan beserta rumah yang dibangun 

di atasnya, menurut hakim banding tidak beralasan menurut hukum karena 

sertipikat hak milik tersebut atas nama dan dikuasai oleh penggugat, bahkan 

sebaliknya tergugatlah yang mempunyai kekhawatiran akan dialihkan/dijualnya 

oleh penggugat sesuai dengan pernyataannya di dalam jawaban maupun 

dalam pemeriksaan tambahan yang menyatakan agar sertifikat tersebut 

sebaiknya ditipkan kepada pihak yang netral seperti Notaris atau  Kepala Desa 

bukan berada di tangan penggugat; 

Menimbang, bahwa meskipun kehawatiran penggugat tidak beralasan, 

namun justru kehawatiran tergugatlah yang  beralasan karena sertifikat hak 

milik atas tanah yang disengketakan berikut satu unit rumah di atasnya atas 

nama dan dikuasai oleh penggugat, maka guna kepentingan kedua belah pihak 
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yang berperkara, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat 

dapat dipertahankan untuk dikabulkan serta dinyatakan sah dan berharga; 

Menimbang, bahwa berhubung penggugat/terbanding dan 

tergugat/pembanding telah mencapai kesepakatan bersama mengenai 

penyelesaian seluruh objek sengketa, maka baik memori banding maupun 

kontra memori banding tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;   

Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan dan tambahan pertimbangan-

pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama 

atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, dapat dikuatkan 

dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar 

putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana  yang telah dua 

kali  diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada penggugat/terbanding 

dan pada tingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding; 

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 

0071/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 22 Mei 2013 Masehi, bertepatan tanggal 

12 Rajab 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga secara 

keseluruhan berbunyi : 

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; 

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) 

Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 17 April 2013; 

3. Menetapkan harta sebagai berikut : 



8 

 

3.1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan 

Amen, Kabupaten Lebong, dengan ukuran 20 x 30 meter2, 

dengan batas-batas; 

- Sebelah utara : Jalan raya; 

-Sebelah selatan : Tanah Riki; 

-Sebelah timur : Irigasi; 

-Sebelah barat : Gang; 

sesuai sertifikat Nomor 07.09.10.05.1.00043 Seri BC 373091 

yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Lebong 

tanggal 4 Mei 2010; 

3.2. Sebuah rumah permanen yang terletak di Desa Sukaraja, 

Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong berukuran 10 x 5 M 2 di 

atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam diktum 3.1; 

3.3. Perabot rumah tangga berupa; 

a. Tape merk Sharp 1 (satu) buah; 

b. TV 21 Inc merek Sharp 1 (satu) buah; 

c. Resiver merek Matrix 1 (satu) buah; 

d. Kulkas merek Sharp 1 (satu) buah; 

e. Majic Jar merek Yong Ma 1 (satu) buah; 

f. Lemari pakaian Olympic 2 (dua) buah; 

g. Lemari pakaian plastik 2 (dua) buah; 

h. Kursi Ligna 1 (satu) set; 

i. Kompor Hock 1 (satu) buah; 

j. DVD merek Mitociba 1 (satu) buah; 

k. Lemari piring 1 (satu) buah; 

3.4. Utang ke Bank Bengkulu sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh 

juta rupiah) setelah dikurangi sejumlah angsuran yang telah 

disetor dan utang ke pihak ketiga (keluarga 
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penggugat/terbanding) sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh 

tujuh juta rupiah) ; 

sebagai harta bersama penggugat dan tergugat; 

4. Membagi harta bersama tersebut pada diktum 3 (tiga) dengan dua 

bagian untuk penggugat dan untuk tergugat dengan ketentuan masing-

masing mendapat ½ (seperdua) bagian dan apabila harta bersama 

tersebut pada diktum 3 (tiga) tidak dapat dibagi secara sukarela dan 

damai oleh kedua belah pihak, maka harta bersama pada diktum 3 (tiga) 

harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara dalam keadaan kosong 

dan hasil pelelangan harus dibagi dua untuk penggugat dan tergugat 

setelah dikurangi untuk melunasi utang bersama penggugat dan 

tergugat ; 

5. Menetapkan penggugat (Terbanding) sebagai pemegang hak hadanah 

terhadap anak dan membebankan kepada tergugat (Pembanding) untuk 

memberikan biaya hadanah anaknya tersebut minimal Rp. 750.000,00 

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut 

dewasa/mandiri dengan memberikan kesempatan secara bebas kepada 

anak untuk dipelihara baik oleh penggugat maupun tergugat selaku 

orang tuanya”; 

6.  Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara 

setelah dihitung berjumlah Rp 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu 

rupiah ribu rupiah); 

- Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 4 Desember    

2013  M, bertepatan tanggal 30 Muharam 1435 H. yang dibacakan dalam 

sidang terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga oleh Drs. H. Ruslan Harunar  
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Rasyid, S.H,, MH, ketua majelis dihadiri oleh H. Humam Iskandar, S.H. dan 

Drs. H. Jasrizal, M.S.,M.H.I,  masing-masing sebagai hakim anggota yang 

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

tanggal 17 September 2013, dibantu oleh  Melani, S.H., panitera pengganti 

tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.  

 

Hakim Anggota                                                        Ketua Majelis 

dto dto    

 H. Humam Iskandar, SH                Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H, M.H.

  

Hakim Anggota  

dto 

Drs. H. Jasrizal, M.S., M.H.I.                  

 Panitera Pengganti 

 dto 

 Melani, S.H. 

 

Perincian Biaya Perkara  :  

1. Biaya Pemberkasan    : Rp.  139.000,-  

2. Biaya Redaksi    :          Rp.      5.000,-  

3. Biaya Meterai    :           Rp.      6.000,-  

____________________________________ +  

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

Disalin sesuai dengan aslinya 


