
Tidak Ditariknya Pihak Ketiga tidak Mengakibatkan Gugatan Dinyatakan tidak Dapat 

Diterima secara Keseluruhan, Melainkan Sebatas Objek Sengketa  

yang Berkaitan dengan Pihak Ketiga tersebut:  

Mengenal Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 714 K/Ag/2020  

Tanggal 17 November 2020 

 

Oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A.1 

 

Pemohon Kasasi Semula adalah Penggugat pada tingkat pertama dan Terbanding pada tingkat 

banding. 

Termohon Kasasi Semula adalah Tergugat pada tingkat pertama dan Pembanding pada tingkat 

banding. 

Jenis perkara Gugatan harta bersama. 

Amar putusan Mengadili 

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut; 

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 

21/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah; 

Mengadili Sendiri 

Dalam Eksepsi 

- Menolak eksepsi Tergugat; 

Dalam Pokok Perkara 

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

- Menetapkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 

November 2017; 

- Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai 

berikut: I. Tiga unit sepeda motor masing-masing; (1). Satu unit 

sepeda motor merek Honda, tipe Beat, Nomor Polisi BA 2125 MS, 

warna biru, tahun pembuatan 2013 atas nama Maidil Putra 

(Tergugat); (2). Satu unit sepeda motor merek Yamaha, tipe Mio, 

Nomor Polisi BA 5031 MS, warna hitam, tahun pembuatan 2008 

atas nama Maidil Putra (Tergugat); (3). Satu unit sepeda motor 

merek Yamaha, tipe N Max, Nomor Polisi BA 3142 MM, warna 

hitam, Nomor Rangka MH3SG3120GK088883, Nomor Mesin 
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G3E4E0149942, tahun pembuatan 2016 atas nama Milda Yersi 

(Penggugat): II. Utang-piutang kepada: (1). Ardianto sejumah 

Rp908.747.000,00 (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus empat 

puluh tujuh ribu rupiah); (2). Wanda A. sejumlah Rp368.450.000,00 

(tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu 

rupiah): III. Dua ratus unit keranjang pembawa ayam: IV. Perabot 

rumah tangga berupa: (1). Satu unit kulkas satu pintu merek 

Panasonic; (2). Satu set kursi dan meja makan; (3). Satu set sofa dan 

meja tamu; (4). Satu lemari piring; 

- Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada 

diktum 3 (tiga) di atas ½ (seperdua) untuk Penggugat dan ½ 

(seperdua) untuk Tergugat; 

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama 

sebagaimana diktum 3 (tiga) masing-masing mendapat ½ (seperdua) 

bagian, apabila pembagian harta bersama dimaksud tidak 

memungkinkan dibagi secara in natura maka dapat dilakukan 

pembagian dengan cara dijual lelang di muka umum dan hasilnya 

dibagi kepada Penggugat dan Tergugat; 

- Menyatakan gugatan Penggugat atas objek sengketa berupa 1 (satu) 

unit mobil merek Mitsubishi, tipe L 300, jenis Pick Up, Nomor 

Polisi BA 8290 MQ, tahun pembuatan 2017, warna hitam, Nomor 

Rangka MHMLOPU39HK21078, Nomor Mesin 4D56CR13112 atas 

nama Maidil Putra (Tergugat) dinyatakan dapat diterima; 

- Menyatakan sita marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama 

Payakumbuh atas objek sebagaimana diktum angka 6 di atas tidak 

sah dan tidak berharga; 

- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadian Agama Payakumbuh 

atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk 

mengangkat sita marital terhadap objek pada diktum angka 6 di atas; 

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.843.000,00 (empat juta 

delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah); 

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh 

ribu rupiah); 



- Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya 

perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah); 

Tanggal Putusan 17 November 2020 

Kaidah Hukum “Tidak ditariknya pihak ketiga tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan 

tidak dapat diterima secara keseluruhan, melainkan sebatas objek sengketa 

yang berkaitan dengan pihak ketiga tersebut.” 

 

Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan lalu resmi bercerai, 

namun setelah perceraian belum ada pembagian harta bersama yang selama ini diperoleh 

sepanjang perkawinan mereka. Penggugat berusaha melakukan pendekatan kekeluargaan 

agar harta bersama tersebut dibagi namun usaha tersebut tidak mendatangkan hasil.  

Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Payakumbuh 

yang kemudian Majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 04 Desember 2019 menjatuhkan 

putusan yang isinya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. 

Terhadap putusan tingkat pertama tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum 

banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang kemudian majelis hakim tingkat banding 

menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Februari 2020 yang pada intinya menyatakan seluruh 

gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 

Terhadap putusan tingkat banding tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum 

kasasi yang pada tanggal 17 November 2020 majelis hakim kasasi menjatuhkan putusan yang 

membatalkan putusan tingkat banding karena dinilai salah dalam menerapkan hukum, 

sekaligus menguatkan putusan tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:  

- Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Padang yang 

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara keseluruhan karena ada 

pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu Ardianto dan 

Wanda A. yang berkaitan dengan objek gugatan 3.3 serta Bank Nagari atau Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syariah Cabang Payakumbuh yang berkaitan 

dengan objek gugatan 3.1 adalah tidak tepat karena objek sengketa dalam gugatan 

Penggugat tidak hanya objek 3.1 dan 3.3 tetapi masih terdapat objek-objek lain yang 

tidak berkaitan dengan pihak ketiga, oleh karenanya tidak tepat jika gugatan 

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan; 

- Bahwa meskipun terdapat objek gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pihak 

ketiga, tidak menjadikan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima 



secara keseluruhan. Akan tetapi yang harus dinyatakan tidak dapat diterima adalah 

sebatas pada objek yang berkaitan dengan pihak ketiga tersebut; 

 

 

Bahan Bacaan:  

- Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Pyk 

- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Pdg 

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 714 K/Ag/2020 


