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P  U  T  U  S  A  N 

Nomor : 153/Pdt.G/2007/PA.Spg. 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada 

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :--------------- 

Penggugat di Kabupaten Sampang,  selanjutnya disebut sebagai Penggugat;--------------------- 

L A W A N 

Tergugat, di Kabupaten  Sampang, selanjutnya disebut sebagai  Tergugat;----------------------- 

 

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

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-------------------------------------------------- 

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi ;------------------------------- 

 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2007 yang 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang Nomor : 153/Pdt.G/2007/PA. Spg. 

telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :--------------------------------------------------------------- 

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada 

tanggal 4 April 2005 dan telah terdaftar serta tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

di Kabupaten Sampang, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/06/W/2005 

tertanggal  4 April 2005;------------------------ 

2. Bahwa, setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat kumpul baik di rumah orang tua 

Penggugat kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan telah  terjadi  hubungan  badaniyah  ( ba’da 

dukhul )  akan tetapi belum dikaruniai anak;-------------------------------------------------------- 

3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun 

dan damai, namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang 

disebabkan masalah Tergugat sering cemburu pada Penggugat tanpa alas an yang jelas dan 
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terakhir ketika ada laki-laki bersama adik perempuannya menyapa Penggugat di depan 

rumah Penggugat dan Penggugat menjawab sapaan laki-laki tersebut, Tergugat marah dan 

memukul muka Penggugat dengan tangan hingga muka Penggugat bengkak;----------------- 

4. Bahwa, akibat tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah kurang lebih 10  

bulan lamanya hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Sampang;---------------------- 

5. Bahwa, kini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan 

Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin harmonis lagi serta 

sudah sulit diharapkan kelangsungannya;--------------------------------------------------------- 

6. Bahwa, berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas maka Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Sampang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili 

serta memberikan putusan sebagai berikut :-------------------------------------------------------- 

PRIMER : 

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

2. Menjatuhkan talak ba’in sughro dari Tergugat ( Saruji Bin Munawi ) terhadap 

Penggugat ( Astutik Binti Halim );-------------------------------------------------------------- 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;--------------------------------------------------- 

SUBSIDER : 

-    Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka saya mohon putusan lain yang seadil-

adilnya;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat 

hadir menghadap sendiri di muka persidangan ;------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun 

upaya damai tersebut tidak berhasil ;-------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan 

Penggugat tetap mempertahankan gugatannya itu ;---------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang  

pada pokoknya sebagai berikut :------------------------------------------------------------------ 

- Bahwa, Point 1 benar;--------------------------------------------------------------------------- 

- Bahwa, Point No.2 betul;------------------------------------------------------------------------------ 
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- Bahwa, Point No. 3 tidak betul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena 

masalah cemburu dan memukul muka Penggugat sampai bengkak. Yang betul disebabkan 

karena pada waktu Tergugat pulang dari kerja, Penggugat tidak ada di rumah, ternyata 

Penggugat bermain ke rumah tetangga sampai melebihi batas waktu sehingga Tergugat 

marah dan memukul Penggugat, akhirnya Tergugat dipukul dan diusir oleh Penggugat;----- 

- Bahwa, Point No. 4 betul;---------------------------------------------------------------------- 

- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat tapi kalau Penggugat tetap mau 

bercerai maka harta bawaan Tergugat yang berupa almari harus dikembalikan pada 

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

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan 

repliknya sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------- 

- Bahwa, tidak betul Penggugat bermain ke rumah tetangga melebihi batas waktu, tetapi saat 

itu karena di rumah tidak ada air Penggugat mencuci baju ditempat jauh;---------------------- 

- Bahwa, tentang Penggugat yang memukul Tergugat karena saat Penggugat ngasih 

Tergugat nasi tajin, oleh Tergugat nasi tersebut ditabur sehingga Penggugat memukul 

Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat, kemudian Penggugat mengusir Tergugat;---- 

- Bahwa, setelah kejadian itu Tergugat empat kali ke rumah Penggugat minta surat cerai, 

Terakhir saudara Tergugat mendatangi Penggugat agar Tergugat segera dicerai dan kalau 

tidak punya uang lemari harta bawaan Tergugat dijual saja. Jadi Penggugat jual harta 

bawaan Tergugat tersebut karena disuruh saudara Tergugat yang bernama Saudara 

Tergugat;--- 

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya 

sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------- 

- Bahwa, betul Tergugat menabur nasi tajin tersebut karena Penggugat marah-marah pada 

Tergugat. Karena Penggugat memukul Tergugat maka Tergugat juga memukul 

Penggugat;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat empat kali menemui Penggugat untuk rukun 

kembali, tetapi Penggugat tetap memaksa bercerai akhirnya Tergugat juga bersedia 

bercerai;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab dipandang cukup, maka 

persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;----------------------------------------------------------- 

 Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa :--------------------------- 

-  Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/06/W/2005 tanggal 4 April 2005  yang 

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun,  Kabupaten Sampang, foto 

copy mana telah dinachtzegelen / bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata 

sesuai dengan aslinya (bukti P.1)  ;------------------------------------------------------------------ 

 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan dan bahkan membenarkan bukti surat 

Penggugat di atas;------------------------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat 

telah pula mengajukan saksi dari keluarga / orang dekatnya, yakni ;------------------------------- 

1.  Saksi keluarga Penggugat I, yang di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam 

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-------------- 

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat karena saksi adalah Kakak 

Kandung Penggugat;----------------------------------------------------------------------------------- 

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka belum dikaruniai 

anak;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- bahwa antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir pisah 

tempat tinggal sekitar 10 bulan ;--------------------------------------------------------------------- 

- bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat karena Tergugat sering cemburu pada teman-teman Penggugat sampai-sampai 

Penggugat tidak boleh keluar rumah disamping itu Tergugat sering memukul Penggugat;- 

- bahwa, selama pisah Tergugat pernah dating ke rumah Penggugat hanya minta surat cerai;- 

- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi tidak 

sanggup merukunkan kembali;---------------------------------------------------------------- 

2. Saksi keluarga Penggugat I, yang di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam 

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-------------- 

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat karena saksi adalah Paman 

Penggugat;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka belum dikaruniai 

anak;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- bahwa antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir pisah 

tempat tinggal sekitar 10 bulan ;--------------------------------------------------------------------- 

- bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat karena Tergugat sering cemburu pada Penggugat disamping itu Tergugat sering 

memukul Penggugat;---------------------------------------------------------------------------------- 

- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak 

sanggup merukunkan kembali;----------------------------------------------------------------------- 

 

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi keterangan kedua saksi tersebut baik 

Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan keberatan apapun;--------------------------------- 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana 

tersebut di atas, dan menyatakan sudah tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi;------ 

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup, Tergugat mengajukan 

seorang saksi dari keluarga dekatnya, yakni :---------------------------------------------------------- 

Saksi keluarga tergugat, yang di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;------------- 

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat karena saksi adalah kakak 

kandung Tergugat ;------------------------------------------------------------------------------------ 

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka belum dikaruniai 

anak;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- bahwa sejak sekitar 10 bulan yang lalu antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal;- 

- bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran 

antara Penggugat dengan Tergugat;----------------------------------------------------------------- 

- bahwa saksi sudah pernah merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi tidak 

sanggup lagi merukunkan;---------------------------------------------------------------------------- 

- bahwa, saksi yang menyuruh Penggugat menjual harta bawaan Tergugat berupa almari 

kalau tidak punya uang untuk bercerai dengan Tergugat;---------------------------------------- 

- bahwa, saksi tidak minta persetujuan Tergugat menyuruh Penggugat menjual harta bawaan 

Tergugat tersebut;---------------------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi keterangan saksi, baik Penggugat maupun 

Tergugat tidak mengajukan keberatan apapun ;------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan yang pada 

pokoknya  Penggugat  menyatakan  bahwa  rumah  tangga  mereka  sudah tidak mungkin lagi 

untuk tetap dipertahankan sedangkan Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan 

Penggugat asalkan harta bawaan Tergugat dikembalikan pada Tergugat;-------------------------- 

Menimbang, bahwa semua yang terjadi di muka persidangan selengkapnya telah 

dicatat dalam berita acara persidangan ;----------------------------------------------------------------- 

 

TENTANG HUKUMNYA 

DALAM KONPENSI : 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai 

di  atas;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun 

Tergugat hadir sendiri di muka persidangan ;--------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun 

tidak berhasil ;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan 

Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya itu ;--------------------------------------- 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan 

jawaban sebagaimana terurai di atas, di samping mengenai pokok perkara, juga minta harta 

bawaannya yang ada di Penggugat supaya dikembalikan pada Tergugat;-------------------------- 

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sepanjang yang mengenai gugatan 

rekonpensi akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekonpesnsi ;----------------------------------- 

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya 

perkawinan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, hal mana sesuai pula dengan bukti P.1 

yang merupakan Akta otentik dengan nilai bukti sempurna, sehingga dengan demikian 

haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat 

perkawinan yang sah sejak tanggal 4 April 2005, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai 

anak;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, 

Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat telah sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang   disebabkan karena Tergugat sering cemburu pada 

Penggugat tanpa alasan  yang jelas. Kejadian yang terakhir ketika ada laki-laki bersama adik 

perempuannya menyapa Penggugat di depan rumah Penggugat dan Penggugat menjawab 

sapaan laki-laki tersebut Tergugat marah dan memukul muka Penggugat dengan tangan 

hingga muka Penggugat bengkak;------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat  tersebut, 

sebetulnya Tergugat secara inplisit mengakui tentang sering terjadinya perselisihan dengan 

Penggugat namun Tergugat menyangkal tentang penyebab terjadinya perselisihan 

sebagaimana yang didalilkan Penggugat;--------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa saksi keluarga Penggugat yang bernama Hotib dan Sale 

menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih sehingga pisah 

tempat tinggal yang hingga kini sekitar 10 bulan karena Tergugat sering cemburu pada 

Penggugat, disamping itu Tergugat sering memukul Penggugat;------------------------------------ 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah apa yang diterangkan oleh saksi 

Penggugat sedangkan saksi keluarga Tergugat yang bernama Hj. Maimuna tidak memperkuat 

bantahan Tergugat, dan bahkan memperkuat dalil-dalil Penggugat yaitu Penggugat dengan 

Tergugat telah berpisah sekitar 10 bulan;--------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan berselisih 

dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu pada Penggugat tanpa alas an yang jelas dan 

Tergugat sering memukul Penggugat adalah telah terbukti;------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak menyangkal tentang telah terjadinya pisah 

tempat tinggal dengan Penggugat yang hingga diajukannya ke Pengadilan Agama Sampang 

sekitar 10 bulan;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan 

mereka tapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan mereka;---------------------------  

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, telah ditemukan 

fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran  

dan  atau  sekurang - kurangnya  perselisihan  yang  terus  menerus  yang  telah 

mengakibatkan tidak harmonis dan retaknya rumah  tangga  mereka  yang antara lain ditandai  
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terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama, dan tidak berhasilnya setiap upaya damai ;- 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan 

keutuhannya ;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana 

terurai di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;--------------------- 

Menimbang,  bahwa  pecahnya  rumah   tangga   Penggugat   dengan   Tergugat   telah 

mengindikasikan bahwa perkawinan mereka telah tidak lagi mencapai tujuannya, yakni  

membentuk ruamh tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana 

dikehendaki  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sehingga dengan demikian 

perkawinan mereka telah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;----------------------------- 

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994  Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 

tertanggal 18  Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal  19 Februari 

1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan 

pertengkaran telah terbukti, maka gugatan / permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa 

perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab 

yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, 

karena jika hati  keduabelah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi 

meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila 

perkawinan itu tetap dipersatukan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap 

akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;-------- 

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat 

hanya akan memperpanjang penderitaan keduabelah pihak ;---------------------------------------- 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka gugatan 

Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga dengan 

demikian dapat dikabulkan ;--------------------------------------------------------------------- 
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DALAM REKONPENSI  

Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya  atas  gugatan Penggugat sebagaimana terurai 

di atas, Tergugat minta supaya ben giben atau harta bawaannya yang ada di Penggugat 

dikembalikan pada Tergugat;----------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonpensi, Tergugat disebut 

Pengugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonpensi;---------------------- 

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk mengajukan gugatan rekonpensi sama dengan 

membuat surat gugatan yaitu harus ada identitas, posita dan petitum atau dengan kata lain 

harus jelas dan tegas siapa yang digugat, tentang apa, kejadiannya bagaimana, kapan dan 

bagaimana tehnis ben giben / harta bawaan tersebut di bawa ke rumah Tergugat rekonpensi, 

dan apa yang diminta;------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa barang tersebut saat ini tidak ada sudah dijual oleh Tergugat 

rekonpensi  untuk  biaya  perkara  dan   mungkin   untuk   nafkahnya   selama   pisah   dengan  

Penggugat rekonpensi;------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menyatakan bahwa Penggugat rekonpensi 

mau bercerai dengan Tergugat rekonpensi asalkan ben giben / harta bawaannya dikembalikan 

pada Penggugat rekonpensi;------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis pernyataan Penggugat rekonpensi 

sebagaimana tersebut di atas, bukan merupakan sebuah gugatan, tetapi hanya merupakan 

klausul atau syarat;----------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonpensi hanya berupa klausul 

atau syarat maka gugatan seperti itu tidak jelas dan tegas atau Obcuur lebel;--------------------- 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonpensi tidak jelas atau Obcuur 

lebel, maka gugatan Penggugat rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;------------ 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di 

bidang perkawinan,  sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul 

akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi ;-- 
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Mengingat, ketentuan pasal 49 Undang-Undng Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan 

dengan perkara ini;----------------------------------------------------------------------------- 

MENGADILI 

DALAM KONPENSI : 

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

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat Penggugat);- 

DALAM REKONPENSI : 

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-------------------------------------------- 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : 

-  Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya 

perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 201.000,- ( dua ratus satu ribu rupiah );----- 

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 Masehi, 

bertepatan  dengan  tanggal  4  Rajab  1428  hijriyah  oleh kami Drs.H.A.IMRON AR,SH.  

yang   bertindak  sebagai   Ketua  Majelis  dengan  didampingi  oleh   ILZAM LUTHFI, SH. 

dan Dra. SITI AZIZAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu  

juga telah diucapkan  dalam  persidangan  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis  

tersebut  dengan  dibantu  oleh   IMRAN  SALEH,  SH. sebagai Panitera Pengganti,  serta 

dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;----------------------------------------------------------- 

Hakim Anggota,              Ketua Majelis,   

  ttd.       ttd. 

 ILZAM LUTHFI, SH.                                   Drs.H.A.IMRON AR, SH. 

Hakim Anggota,              Panitera Pengganti,   

  ttd.       ttd. 

 Dra. SITI AZIZAH              IMRAN SALEH, SH. 

Perincian biaya perkara : 

1.  Biaya Administrasi : Rp.   50.000,-  

2.  Biaya panggilan  : Rp.   70.000,- 

3.  APP   : Rp.   75.000,- 

4.  Biaya Materai  : Rp.     6.000,- 

Jumlah           : Rp. 201.000,- ( Dua ratus  satu ribu rupiah ) ;---------------- 

 

 


