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P  U  T  U  S  A  N 

Nomor : 0008/Pdt.G/2012/PTA.Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara 

tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -------------------------------------------------- 

YON SURYADI BIN SUDIRMAN A, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, 

tempat tinggal di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, 

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2012 memberikan kuasa 

kepada HUMISAR H. TAMBUNAN, SH, dan DIRMAWAN SIRAIT, SH, 

advokat pada kantor HUMISAR H. TAMBUNAN, SH & REKAN yang 

beralamat di Jalan S. Parman Nomor 07 Lantai II Padang Jati Kota Bengkulu 

dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya, dahulu Tergugat sekarang 

PEMBANDING ; --------------------------------------------------------------------------- 

M E L A W A N  

YANTI BINTI WADIM, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, 

tempat tinggal di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu 

Selatan, dahulu Penggugat sekarang TERBANDING ; -------------------------------- 

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

Telah membaca berkas  perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan 

perkara yang dimohonkan banding ; -------------------------------------------------------------- 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

 Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama 

Manna Nomor : 131/Pdt.G/2011/PA.Mna tanggal 12 April 2012 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:----------- 

 

 

 



 2

M E N G A D I L I 

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

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :  

a.  1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan luas ± 0,8 Ha, yang terletak di Batu 

Besar Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma dengan 

batas-batas; ----------------------------------------------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan tanah Zawawi;--------------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Wadir;---------------------------------------------------  

-  sebelah barat dengan tanah Yanti/ Yon. S;--------------------------------------------  

-  sebelah timur dengan sungai Talang Panjang;----------------------------------------  

b.  1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan luas ± 1,6 Ha, yang terletak di Batu 

Besar Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dengan 

batas-batas; ---------------------------------------------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan tanah Zawawi; -------------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Ardi; ---------------------------------------------------- 

-  sebelah barat dengan tanah Yanti/ Yon. S; ------------------------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah Yanti/ Yon. S; ------------------------------------------- 

c.  1 (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit dengan luas ±  1,3 Ha, yang terletak di 

Batu Besar, Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma 

dengan batas-batas; ------------------------------------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan tanah Yanti/ Yon S; -------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Ardi; ---------------------------------------------------- 

-  sebelah barat dengan tanah Sudirman dan Yanti/ Yon S; --------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah Yanti/ Yon. S; ------------------------------------------- 

d.  1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan luas ± 1.767.5 m2 yang terletak di Batu 

Besar, Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dengan 

batas-batas; ---------------------------------------------------------------------------------- 
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-  sebelah utara dengan tanah Zawawi; -------------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Yanti/ Yon S; ------------------------------------------ 

-  sebelah barat dengan tanah Ali Sati; --------------------------------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah Zawawi; -------------------------------------------------- 

e.  1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan luas ±  1,1 Ha yang terletak di Air Atas 

Bengkok (Padang Bajak), Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten 

Seluma dengan batas-batas; --------------------------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan tanah Yanti/ Yon S; -------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Sinardi; ------------------------------------------------- 

-  sebelah barat dengan tanah Rawan; ---------------------------------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah Mulyadi; ------------------------------------------------- 

f.  1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan luas ±  1 Ha yang terletak di Air Atas 

Bengkok (Padang Bajak), Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten 

Seluma dengan batas-batas; --------------------------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan tanah Japrin; ----------------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Yanti/ Yon S; ------------------------------------------ 

-  sebelah barat dengan tanah Ujang Ba’ia; --------------------------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah Mulyadi; ------------------------------------------------- 

g.  1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan luas ±  1,25 Ha yang terletak di Air 

Asam, Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma dengan batas-

batas; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan anak sungai; ----------------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan jalan kebun; --------------------------------------------------- 

-  sebelah barat dengan tanah Juharlis; --------------------------------------------------- 

      -  sebelah timur dengan tanah Muhardi; -------------------------------------------------     

h.  tanaman pohon kelapa sawit yang berada di atas 1 (satu) bidang tanah dengan 
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luas ± 1 Ha yang terletak di Batu Besar, Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma 

Barat Kabupaten Seluma dengan batas-batas; ------------------------------------------ 

-  sebelah utara dengan tanah Ali Sati; --------------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Sudirman A; ------------------------------------------- 

-  sebelah barat dengan tanah Yeli Susanti; --------------------------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah Yanti/ Yon S; -------------------------------------------- 

i.   tanaman pohon karet yang berada di atas 1 (satu) bidang tanah seluas ± 1,1 Ha 

yang terletak di Talang Panjang, Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat 

Kabupaten Seluma dengan batas-batas; ------------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan sungai; ----------------------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Ali Sati; ------------------------------------------------ 

-  sebelah barat dengan tanah Badila; ---------------------------------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah sungai Yanti/ Yon S; -----------------------------------  

j.  1 (satu) buah bangunan rumah semipermanen yang terletak di atas tanah dengan  

ukuran 15 m x 9 m, lokasi di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten 

Seluma, dengan batas-batas; -------------------------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan jalan desa; -------------------------------------------------------  

-  sebelah selatan dengan tanah Nadina/ Noprizan; ------------------------------------  

-  sebelah barat dengan tanah Sudirman A; ---------------------------------------------  

-  sebelah timur dengan tanah Sukirman; ------------------------------------------------ 

k.  1.  Kendaraan Bermotor; -------------------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) unit Mobil jenis Pickup merk Toyota Hylux, BD 9677 D tahun 2009; - 

-  1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio BD 5764 PF tahun 2009; -------- 

-  1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z BD 4839 P tahun 2007; ---- 

-  1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Force One BD 7899 AD tahun 1994;  

  2.   Perabotan Rumah Tangga; ------------------------------------------------------------ 

-  1 (satu) set kursi tamu; ------------------------------------------------------------------ 

-  1 (satu) set lemari TV; ------------------------------------------------------------------- 
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-  1 (satu) unit DVD; ----------------------------------------------------------------------- 

-  2 (dua) unit lemari pakaian; ------------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) unit sofa; ------------------------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) unit Springbed; ------------------------------------------------------------------ 

-  1 (satu) unit kulkas; ---------------------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) unit mesin cuci; ----------------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) unit kompor gas; ---------------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) unit lemari piring; -------------------------------------------------------------- 

-  Alat dapur lengkap; ---------------------------------------------------------------------- 

3.  Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas 

milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya milik Tergugat; ------------------------- 

4.  Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) 

bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 yang dikuasai oleh 

Tergugat kepada Penggugat dan sebaliknya menghukum Penggugat untuk 

menyerahkan seperdua (setengah) bagian harta bersama yang dikuasai oleh 

Penggugat kepada   Tergugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela 

maka dapat dilakukan upayapaksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam  bentuk 

pisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada 

Penggugat dan Tergugat;------------------------------------------------------------------------ 

5.  Menyatakan gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum tidak dapat 

diterima / N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard); -------------------------------------------- 

6.    Menolak gugatan Penggugat untuk dapat menjalankan putusan ini secara serta merta  

 meskipun belum berkekuatan hukum tetap (uitvoerbaar bij voorraad); ----------------- 

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 

6.941.000,-(enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah); ------------------- 

Bahwa Putusan tersebut yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Manna dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 
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12 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah 

dihadiri oleh kedua belah pihak.; ------------------------------------------------------------------ 

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dengan menyatakan 

banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Manna sesuai akta permohonan banding tanggal 01 Mei 2012 dan akta 

permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 07 

Mei 2012 ; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Pembanding dalam permohonan banding tidak mengajukan memori 

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

TENTANG HUKUMNYA 

 Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding dalam perkara ini 

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan dalam 

Undang-undang, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;-  

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan banding tidak mengajukan 

memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal yang 

menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, 

namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang berkas perkara 

dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara aquo ;----------------------------------- 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah 

Penggugat/Terbanding menuntut pembagian harta bersama terhadap Tergugat/ 

Pembanding dengan alasan bahwa selama perkawinan terkumpul harta bersama dan 

sebagian besar dikuasai oleh Tergugat/ Pembanding yang sampai saat ini belum dibagi, 

sedangkan Tergugat/ Pembanding dalam jawabannya mengakui sebagian sebagai harta 

bersama dan membantah bahwa sebagian sebagai harta bawaan Tergugat/ Pembanding; - 

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa tersebut berkenaan dengan gugatan 

pembagian harta bersama yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta benda bersama. (2) Harta perkawinan dari masing-masing 
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suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 

warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain dan juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 ”Adanya 

harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik 

masing-masing suami atau isteri, pasal 86 (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran 

antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan (2) Harta isteri tetap menjadi hak 

isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami 

dan dikuasai penuh olehnya; ------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebagian terdiri dari benda 

yang tidak bergerak berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan dan tanaman yang 

mana dalam Hukum Tanah Nasional sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bertumpu pada Hukum Adat menganut asas 

pemisahan horizontal (Horizontal Schieding) sehingga memungkinkan benda yang 

berupa sebidang tanah menjadi milik seseorang dan bangunan maupun tanaman 

diatasnya menjadi milik orang lain; --------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/ Terbanding dan bantahan 

Tergugat/ Pembanding, ternyata majelis hakim tingkat pertama telah 

mempertimbangkan secara tepat dan majelis hakim tingkat banding menyatakan 

sependapat serta mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan majelis 

hakim tingkat banding, dengan menambah serta memperbaiki pertimbangan serta amar 

putusan tersebut sesuai fungsinya sebagai pengadilan ulangan; ------------------------------- 

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point 6 tindakan 

Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum majelis hakim tingkat banding 

mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa perbuatan melawan hukum tidak termasuk 

yang diatur dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya tidak 

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan demikian gugatan Penggugat 
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berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum harus dinyatakan Pengadilan 

Agama tidak berwenang; ---------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam menerapkan beban 

bukti dan melaksanakan pembuktian telah tepat maka putusan Pengadilan Agama 

Manna tersebut dapat disetujui oleh hakim tingkat bnading, akan tetapi sekedar 

mengenai amar putusan Pengadilan Agama Manna diktum angka 5 yang tertulis 

”menyatakan gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum tidak dapat 

diterima / N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) diganti dengan amar sebagai berikut : 

”menyatakan gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum, Pengadilan Agama 

tidak berwenang”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Manna 

dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti pertimbangan di atas, sehingga 

secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Manna akan sebagai tersebut dalam 

amar putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu; -------------------------- 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989  Tentang Peradilan Agama 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009 maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat banding ; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;--------------------------------------------------------- 

M E N G A D I L I 

1. Menolak permohonan banding Pembanding; ------------------------------------------------ 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Manna dengan perbaikan amar sehingga 

secara keseluruhan sebagai berikut; ----------------------------------------------------------- 

3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; ------------------------------------------------- 

4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut; ------------------- 
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a.   1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan luas ± 0,8 Ha, yang terletak di Batu 

Besar Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma 

dengan batas-batas; -------------------------------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan tanah Zawawi;---------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Wadir;----------------------------------------------  

-  sebelah barat dengan tanah Yanti/ Yon. S;---------------------------------------  

-  sebelah timur dengan sungai Talang Panjang;-----------------------------------  

b.  1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan luas ± 1,6 Ha, yang terletak di Batu 

Besar Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma 

dengan batas-batas; -------------------------------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan tanah Zawawi; ---------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Ardi; ----------------------------------------------- 

-  sebelah barat dengan tanah Yanti/ Yon. S; --------------------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah Yanti/ Yon. S; -------------------------------------- 

c.   1 (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit dengan luas ±  1,3 Ha, yang terletak 

di Batu Besar, Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten 

Seluma dengan batas-batas; ---------------------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan tanah Yanti/ Yon S; --------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Ardi; ----------------------------------------------- 

-  sebelah barat dengan tanah Sudirman dan Yanti/ Yon S; ---------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah Yanti/ Yon. S; -------------------------------------- 

d.  1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan luas ± 1.767.5 m2 yang terletak di 

Batu Besar, Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten 

Seluma dengan batas-batas; ---------------------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan tanah Zawawi; ---------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Yanti/ Yon S; ------------------------------------- 

-  sebelah barat dengan tanah Ali Sati; ---------------------------------------------- 
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-  sebelah timur dengan tanah Zawawi; --------------------------------------------- 

e.  1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan luas ±  1,1 Ha yang terletak di Air 

Atas Bengkok (Padang Bajak), Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat 

Kabupaten Seluma dengan batas-batas; --------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan tanah Yanti/ Yon S; --------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Sinardi; -------------------------------------------- 

-  sebelah barat dengan tanah Rawan; ----------------------------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah Mulyadi; --------------------------------------------- 

f.  1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan luas ±  1 Ha yang terletak di Air 

Atas Bengkok (Padang Bajak), Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat 

Kabupaten Seluma dengan batas-batas; --------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan tanah Japrin; ------------------------------------------------ 

-  sebelah selatan dengan tanah Yanti/ Yon S; ------------------------------------- 

-  sebelah barat dengan tanah Ujang Ba’ia; ----------------------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah Mulyadi; --------------------------------------------- 

g.  1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan luas ±  1,25 Ha yang terletak di Air 

Asam, Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma dengan 

batas-batas; ------------------------------------------------------------------------------ 

-  sebelah utara dengan anak sungai; ------------------------------------------------ 

-  sebelah selatan dengan jalan kebun; ---------------------------------------------- 

-  sebelah barat dengan tanah Juharlis; ---------------------------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah Muhardi; --------------------------------------------  

h.  tanaman pohon kelapa sawit yang berada di atas 1 (satu) bidang tanah dengan 

luas ± 1 Ha yang terletak di Batu Besar, Desa Lubuk Lagan, Kecamatan 

Seluma Barat Kabupaten Seluma dengan batas-batas; ---------------------------- 

-  sebelah utara dengan tanah Ali Sati; ---------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Sudirman A; -------------------------------------- 
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-  sebelah barat dengan tanah Yeli Susanti; ---------------------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah Yanti/ Yon S; --------------------------------------- 

i.   tanaman pohon karet yang berada di atas 1 (satu) bidang tanah seluas ±  1,1 

Ha yang terletak di Talang Panjang, Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma 

Barat Kabupaten Seluma dengan batas-batas; ------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan sungai; ------------------------------------------------------- 

-  sebelah selatan dengan tanah Ali Sati; -------------------------------------------- 

-  sebelah barat dengan tanah Badila; ----------------------------------------------- 

-  sebelah timur dengan tanah sungai Yanti/ Yon S; ------------------------------  

j.  1 (satu) buah bangunan rumah semipermanen yang terletak di atas tanah 

dengan ukuran 15 m x 9 m, lokasi di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat 

Kabupaten Seluma, dengan batas-batas; -------------------------------------------- 

-  sebelah utara dengan jalan desa; ---------------------------------------------------  

-  sebelah selatan dengan tanah Nadina/ Noprizan; -------------------------------  

-  sebelah barat dengan tanah Sudirman A; -----------------------------------------  

-  sebelah timur dengan tanah Sukirman; ------------------------------------------- 

k.  1.  Kendaraan Bermotor; --------------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) unit Mobil jenis Pickup merk Toyota Hylux, BD 9677 D tahun  

2009; --------------------------------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio BD 5764 PF tahun 2009; - 

-  1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z BD 4839 P tahun 2007;  

-  1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Force One BD 7899 AD tahun 

1994; ----------------------------------------------------------------------------------- 

  2.  Perabotan Rumah Tangga; --------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) set kursi tamu; --------------------------------------------------------------  

-  1 (satu) set lemari TV; -------------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) unit DVD; -------------------------------------------------------------------  

-  2 (dua) unit lemari pakaian; -------------------------------------------------------- 
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-  1 (satu) unit sofa; --------------------------------------------------------------------  

-  1 (satu) unit Springbed; ------------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) unit kulkas; ----------------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) unit mesin cuci; ------------------------------------------------------------ 

-  1 (satu) unit kompor gas; ----------------------------------------------------------- 

-  1 (satu) unit lemari piring; ---------------------------------------------------------- 

-  Alat dapur lengkap; ----------------------------------------------------------------- 

5. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama dictum angka 4 

tersebut diatas milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya milik Tergugat; --------- 

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) 

bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 yang dikuasai oleh 

Tergugat kepada Penggugat dan sebaliknya menghukum Penggugat untuk 

menyerahkan seperdua (setengah) bagian harta bersama yang dikuasai oleh 

Penggugat kepada Tergugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka 

dapat dilakukan upayapaksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam  bentuk pisik 

atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat 

dan Tergugat;------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum, Pengadilan 

Agama tidak berwenang; ----------------------------------------------------------------------- 

8. Menolak gugatan Penggugat untuk dapat menjalankan putusan ini secara serta merta  

meskipun belum berkekuatan hukum tetap (uitvoerbaar bij voorraad); ----------------- 

9. Menolak selain dan selebihnya; --------------------------------------------------------------- 

10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 

6.941.000,-(enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-------------------- 

11. Membebankan Pembanding membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus 

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

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah majelis hakim pada 

hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1433 
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Hijriyah, oleh kami H. SARWOHADI, SH.,MH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, DRS. BURHANUDDIN dan DRS. 

MUNIZAR UMAR, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga 

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh 

hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh NIRMAWATI, SH. Sebagai Panitera 

Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;----------------------------------------------- 

 

 

Hakim Ketua, 

        

     dto 

H. SARWOHADI, SH., MH 

 

 

 

Hakim Anggota,                    Hakim Anggota, 

 

 

 dto   dt 

DRS. BURHANUDDIN                  DRS. MUNIZAR UMAR, SH 

 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

NIRMAWATI, SH. 
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Perincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Proses…………… Rp.144.000,- 

2. Biaya Materai ……… Rp.    6.000,- 

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

 

 

  

 

 


