SALINAN PUTUSAN
Nomor : 16/Pdt.G/2011/PTA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada
Tingkat Banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan
atas perkara yang diajukan oleh:
PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di
KOTA TARAKANdalam hal ini memberikan kuasa dengan Surat Kuasa
Khusus tanggal 1 Maret 2010 kepada ALEX CHANDRA,SH, SE, M.HUM
Advokat beralamat di Jl. Seroja I nomor 79 B Karang Anyar Tarakan
Barat Kota Tarakan sebagai Penggugat / Pembanding;
Melawan
TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, alamat di
KOTA TARAKANdalam hal ini memberikan kuasa dengan Surat Kuasa
Khusus

tanggal

8

Mei

2010

kepada

(1)

MANSYUR,SH

(2)

FADLIANSYAH,SH dan (3) AMIRUDDIN,SH para Advokat beralamat di
Jl.Jenderal Sudirman (belakang gedung Gadis II) Kota Tarakan,
sebagai Tergugat / Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Tarakan Nomor 140/Pdt.G/2010/PA.Trk tanggal 23 Desember 2010 M,
bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :
MENGADILI
Dalam Konpensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa :
−

1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun R warna putih Tahun 2007, ditaksir
harganya kurang lebih Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) (poin
2.2);

−

1 (satu) unit mesin jahit putih merek JITU ditaksir harganya kurang lebih Rp
2.000.000 (dua juta rupiah) (point 2.4);

−

1 (satu) unit mesin obras berikut mejanya, ditaksir harganya kurang lebih Rp
1.000.000 (satu juta rupiah) (point 2.5);

−

1 (satu) unit etalase dengan panjang 1 m, ditaksir harganya kurang lebih Rp
1.000.000 (satu juta rupiah) (point 2.6);

−

1 (satu) unit tabung gas elpiji 14 kg warna kuning, ditaksir harganya kurang
lebih Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) (point 2.8);

−

Dana perbaikan dapur 1 (satu) petak rumah papan di Selumit Pantai RT 22 RW
V Nomor 70 dengan luas 5X7 m2, dengan biaya diperkirakan sebesar Rp
4.000.000 (empat juta rupiah) (point 2.9);

−

1 (satu) buah rice cooker, ditaksir harganya kurang lebih Rp 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) (point 2.10);

−

1 (satu) buah dispenser berikut galon, ditaksir harganya kurang lebih Rp
150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) (point 2.11);
Adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2
adalah seperdua bagian milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya milik
Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian
harta bersama yang menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas dalam bentuk natura dan bila tidak mungkin, maka dijual lelang
oleh Pejabat Lelang yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing
masing;
5. Menolak permohonan sita marital atas sebuah rumah yang terletak di Selumit
Pantai RT 22 RW V nomor 70 dengan luas 5X7 m2 dan kios di Gusher Plaza Blok B
no 198 serta harta gono gini yang lainnya yang diajukan Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat dan tidak menerima selain dan selebihnya;
Dalam Rekonpensi
Menyatakan gugatan Tergugat / Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi
Menghukum kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut pihak
Penggugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor
140/Pdt.G/2010/PA.Trk tanggal 6 Januari 2011 dan permohonan banding telah
diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 12 Januari
2011;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 12
Januari 2011 dan memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada
tanggal 17 Januari 2011 namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding
sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 140/Pdt.G/
2010/PA.Trk;
Menimbang bahwa Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas (inzage) pada
tanggal 2 Pebruari 2011 sementara pihak Terbanding tidak memeriksa berkas sesuai
keterangan Panitera nomor 140/Pdt.G/2010/PA.Trk walaupun kepada Terbanding telah
diberitahukan untuk memeriksa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda sesuai relaas tanggal 1 Pebruari 2011 ;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat / Pembanding
diajukan dalam tenggang, waktu dan dengan cara cara serta telah memenuhi syaratsyarat menurut ketentuan peraturan perundangan, maka permohonan tersebut formal
harus dinyatakan dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding telah mempelajari dan meneliti
dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara pemeriksaan
persidangan, alat alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi
putusan Pengadilan Agama Tarakan nomor 140/Pdt.G/2010/PA.Trk tanggal 23
Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1432 H, serta memori
banding yang diajukan oleh Pembanding;
Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan
Pengadilan Agama Tarakan dalam perkara ini sebagian dapat disetujui oleh Pengadilan
Tinggi Agama dan oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding
dengan pertimbangan Majlis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksanya tidak
menyalahi prinsip prinsip dasar dan kaidah hukum acara yang berlaku, juga dalam
mengambil putusan telah mempertimbangkan fakta hukum atas apa yang diajukan
dalam persidangan oleh kedua belah pihak;
Menimbang bahwa akan tetapi Majlis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat
dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tarakan sepanjang
obyek sengketa yang tersebut dibawah ini, dan karenanya akan mempertimbangkan
sendiri sebagai berikut :
Tentang satu unit kios di Gusher Plaza Blok B nomor 198 Kota Tarakan
Menimbang bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat yang
diperjelas dengan repliknya tertanggal 24 Mei 2010 Penggugat mendalilkan jika obyek
sengketa tersebut (satu kios di Gusher) 50 % dibayar tunai dan 50 % nya diangsur
melalui Bank Danamon periode Juni 2003 sampai Juli 2006 selama sekitar 3 tahun.
Kontribusi ISTRI TERDAHULUbersama Tergugat mengangsur selama 8 bulan
selanjutnya diteruskan oleh Penggugat bersama Tergugat (suami istri) selama 28

bulan, dan karena itu menuntut hak Penggugat atas kepemilikan obyek tersebut
sebesar 20 % dari nilai / harga kios;
Menimbang bahwa dalam sidang tanggal 4 Nopember 2010 Penggugat
merubah letak kios yang semula tertulis di ’Gusher Plaza Blok B No 198’ menjadi
’Gusher Plaza Blok A No 198’, namun Tergugat menyatakan tidak setuju dan keberatan
atas perubahan tersebut. Dalam hal ini Majlis Hakim banding berpendapat bahwa
perubahan tersebut tidaklah merubah posita dan atau petitum karenanya tidak
merugikan Tergugat, lagi pula perubahan itu sekedar memperjelas maksud Penggugat
atas obyek yang disebut dalam gugatan, dan ternyata Tergugat dalam jawabannya
telah menyatakan kalaupun yang dimaksud oleh Penggugat adalah kios yang ditempati
Tergugat saat ini yaitu yang terletak di Gusher Plaza blok A nomor 198, oleh karena itu
perubahan tersebut dapatlah diterima ;
Menimbang bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat menolak dan
menyanggah dan menyatakan jika obyek tersebut bukanlah harta bersama antara
Penggugat dan Tergugat dengan alasan :
−

Harta tersebut diperoleh Tergugat bersama istri terdahulu nama ISTRI TERDAHULU
sesuai sertifikat hak milik nomor 00204 Tahun 2002 An.ISTRI TERDAHULU;

−

ISTRI TERDAHULU memberikan kekuasaan kepada Tergugat bukan maksud
menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dengan maksud
menjadi tempat usaha Tergugat untuk membiayai anak anak yang kemudian
menjadi warisan kepada anak anak tersebut setelah orang tua meninggal;
Menimbang bahwa meskipun benar berdasar bukti yang diajukan Tergugat

(T.2) berupa fotocopy sertifikat hak milik satuan rumah susun nomor 00204 tanggal 15
Nopember 2002 atas nama PT Gusher Tarakan yang beralih menjadi atas nama ISTRI
TERDAHULU tanggal 4 Agustus 2003, akan tetapi gugatan Penggugat atas dalil jika
untuk memperoleh obyek tersebut sebagian diangsur Tergugat bersama Penggugat
semasa menjadi suami istri dan karenanya sebagian angsuran itu dianggap sebagai
harta bersama Penggugat dan Tergugat;
Menimbang bahwa Majlis Hakim banding setelah membaca jawaban Tergugat
di atas dan dengan memeriksa bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak
mempertimbangkan sebagai berikut :
−

Bahwa Tergugat tidak menjawab pokok perkara sebagaimana yang dituntut oleh
Penggugat dalam gugatannya maupun dalam repliknya yaitu sebagian angsuran
untuk memperoleh kios adalah harta bersama semasa Penggugat menjadi istri
Tergugat ;

−

Surat bukti setoran angsuran Bank Danamon (P.2) membuktikan adanya perjanjian
kredit antara Tergugat dan pihak bank penyedia dana dan pada tanggal 20
September 2005 angsuran masih berjalan;

−

Surat bukti (P.1) berupa kwitansi pembayaran biaya permohonan balik nama
sertifikat kepemilikan kios An. HM. Thalib memberikan petunjuk jika pada tanggal

20 Pebruari 2008 telah berakhirnya angsuran di bank dan sertifikat sebagai agunan
telah ditarik / diambil oleh Tergugat;
−

Saksi SAKSI I dan SAKSI II keduanya karyawan Bank Danamon menerangkan
bahwa mengetahui ada jaminan setifikat An. ISTRI TERDAHULU untuk membeli
kios, dan tentu yang dimaksud kios di Gusher Plaza;

−

Saksi ISTRI TERDAHULU mantan istri Tergugat menerangkan kepemilikan kios
diperoleh sebagian dengan cara mengangsur selama 3 (tiga) tahun dengan
angsuran Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan pada waktu
bercerai dengan Tergugat angsuran belum lunas;
Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut ada persesuaiannya satu

dengan lainnya dan kalau dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat maka menjadi
satu kesimpulan jika benar perolehan kios sebagian dengan jalan mengangsur di Bank
Danamon dengan jangka waktu 3 tahun;
Menimbang bahwa berdasar dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh
Tergugat serta keterangan saksi jika Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan
September 2004 dan bercerai pada bulan Pebruari 2010 sehingga keikut sertaan
mengangsur Penggugat memperoleh kios adalah terhitung bulan September 2004
setelah keduanya menikah;
Menimbang bahwa sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat bahwa
angsuran kios dimulai bulan Juni 2003 sampai Juli 2006, namun jika dihitung jangka 3
tahun (36 bulan) tanpa menunggak akan berakhir bulan Mei 2006. Dan karena itu
Majlis Hakim banding menghitung keikutsertaan Penggugat dalam mengangsur
perolehan kios di Gusher Plaza Blok A nomor 198 sejak September 2004 hingga Mei
2006 selama 21 bulan dikalikan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) = Rp 12.600.000
(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Penggugat berhak separohnya yaitu Rp
6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
Menimbang bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut maka angsuran
kios sejumlah Rp 12.600.000 menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat dan
kepada Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat separohnya yaitu sejumlah
Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
Menimbang bahwa dalam memori banding pihak Pembanding melampirkan
bukti surat tambahan (1 s/d 7) surat bukti tidak dibubuhi meterai yang cukup, oleh
karena itu Majlis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkannya berdasar
ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang
Bea Meterai dan karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan;
Tentang satu petak rumah papan 5 X 7m2 di KOTA TARAKAN
Menimbang bahwa Penggugat menuntut obyek dimaksud sebagai harta
bersama karena didirikan tahun 2007 sebagai bangunan baru yang difungsikan sebagai
dapur, dan atas dalil tersebut pihak Tergugat menyanggahnya sebagai harta bersama
dengan alasan jika harta tersebut diperoleh pada tahun 1994 sewaktu Tergugat

dengan istri terdahulu yang bernama ISTRI TERDAHULU, dan dengan sanggahan
Tergugat tersebut maka kepada Penggugat dibebani bukti;
Menimbang bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis
maupun bukti saksi (4 saksi) tidak dapat disimpulkan jika obyek tersebut diperoleh
selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi SAKSI PEMBANDING/TERBANDING,
hanya menerangkan pernah datang memperbaiki rumah seluas 5 X 7 m2 hingga
selesai selama 1 bulan;
Menimbang bahwa walaupun Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan
dalil gugatannya, akan tetapi sesuai pengakuan Tergugat selama menikah dengan
Penggugat pernah memperbaiki obyek tersebut dengan menghabiskan biaya sebesar
Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan karena itu biaya perbaikan rumah tersebut
sebagai harta bersama dan Penggugat berhak separohnya;
Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi harta bersama adalah dana untuk
perbaikan rumah (dapur) sedangkan rumah itu kini di tangan Tergugat, maka Tergugat
dihukum untuk membayar hak Penggugat atas harta bersama tersebut sebesar Rp
2.000.000 (dua juta rupiah);
Tentang sebuah mesin jahit merek JITU (gugatan point 2.4)
Menimbang bahwa pihak Tergugat menolak barang tersebut sebagai harta
bersama karena tidak merasa memilikinya, kemudian dalam repliknya tanggal 24 Mei
2010 pihak Penggugat menjelaskan jika yang dimaksud adalah merek JUKI dan bukan
merek JITU, di dalam pemeriksaan tidak ada bukti yang menguatkan dalil Penggugat
tersebut lagi pula dalam pemeriksaan setempat tanggal 12 Nopember 2010, mesin
jahit merek JUKI tidak ditemukan, walaupun didapati sebuah mesin jahit putih merek
YAMATA, oleh karena tidak ada bukti adanya mesin jahit merek JUKI dan lagi pula
barang tidak diketemukan, maka gugatan harus dinyatakan ditolak;
Tentang Rekonpensi
Menimbang bahwa pihak Tergugat dalam jawabannya tanggal 10 Mei 2010
point (5) antara lain menyatakan bahwa masih banyak barang yang ada di tangan
Pnggugat tidak dimasukkan sebagai harta bersama padahal harta tersebut sebagai
hasil dari pengembangan dari modal usaha yang dibangun bersama Tergugat dst...,
hal demikian menurut Majlis Hakim banding dianggap bukanlah rekonpensi dari
Tergugat, karena pernyataan tersebut tidak nampak jelas dan tidak mencerminkan
adanya tuntutan dari Tergugat. Lagi pula gugatan rekonpensi harus diformulasikan
sebagaimana lazimnya surat gugatan yang terdiri dari posita dan petitum yang
diuraikan secara cemat, jelas dan saling mendukung;
Menimbang bawa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan
Agama dalam perkara ini tidak dapat lagi dipertahankan dan karenanya harus
dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya terurai
di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo diajukan oleh Pembanding maka
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di
tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat
diterima;
Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 140/Pdt.G/2010/PA.Trk
tanggal 23 Desember 2010 M bertepatan tanggal 17 Muharam 1432 H yang
dimohonkan banding;
DENGAN MENGADILI SENDIRI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa :
2.1. Angsuran kios di Gusher Plaza Blok A nomor 198 Kota Tarakan sejumlah Rp
12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
2.2. Satu sepeda motor Suzuki Shogun R warna putih Tahun 2007 nomor polisi KT
3379 FK;
2.3. Satu unit mesin obras berikut mejanya;
2.4. Satu unit etalase panjang 1 m;
2.5. Satu unit tabung gas elpiji 14 kg;
2.6. Biaya perbaikan dapur rumah papan luas 5 X 7 m2 di Selumit Pantai RT 22
RW V nomor 70 sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
2.7. Satu buah rice cooker;
2.8. Satu buah dispenser berikut galon;
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing masing berhak
separohnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas harta bersama point
(2.1) sejumlah Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan point (2.6)
sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut
point (2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8) dan menyerahkan kepada Penggugat dan
Tergugat masing masing mendapat separohnya dan jika tidak dapat dibagi secara
natura maka dijual lelang melalui Pejabat Lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian
masing masing;
5. Menolak permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di
tingkat pertama sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
dan di tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda pada hari SENIN tanggal 11 April 2011 M bertepatan tanggal
7 Jumadil Awal 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Dra. Hj. UMMI SALAM, SH,MH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H.
SUMITRA, SH,MH dan Drs. ALI RAHMAT,SH masing masing sebagai Hakim Anggota
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan
Nomor 16/Pdt.G/2011/PTA.Smd tanggal 4 Maret 2011 untuk memeriksa perkara ini
pada tingkat banding, didampingi oleh H. MUSTHAPA, SH, Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. UMMI SALAM, SH,MH

Drs. H. SUMITRA, SH,MH
Hakim Anggota,
ttd
Drs. ALI RAHMAT, SH

Panitera Pengganti
ttd
H. MUSTHAPA, SH
Rincian Biaya Perkara :
-

Biaya proses

Rp 139.000,-

-

Redaksi

Rp

-

Meterai

Rp

5.000,6.000,-

--------------------Jumlah

Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)
Samarinda, 18 April 2011
Disalin sesuai dengan aselinya.
Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

