
PUTUSAN
NOMOR  49/PDT/2015/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara  perdata  dalam  tingkat  banding, telah  menjatuhkan  putusan 

sebagai berikut dalam perkara :

MARWAH,  bertempat tinggal di  Kelurahan Mandonga (belakang Kantor 

Pos  Mandonga)  Kecamatan  Mandonga Kota  Kendari, 

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MOH.ADNAN, 

S.H.,M.H., dan NATALIA F. SABANDAR, S.H., Advokat, 

beralamat di  Jalan  Sao-Sao  No.  208  A,  Kota  Kendari, 

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  21  Oktober 

2014,  yang  semula  sebagai  Tergugat,  sekarang  sebagai 

Pembanding ;

M E L A W A N :

LA ONGKE, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kancil Kelurahan Andonohu 

Kecamatan Poasia Kota Kendari, dalam hal ini memberikan 

kuasa  kepada  LA  NIASA,  S.H.,M.H., dan  MURSANIF, 

S.H., Advokat,  beralamat di  Jalan Tunggala  No.  34 

Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua  Kota Kendari, 

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  17  Oktober 

2014, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan 

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
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Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan 

terurai  dalam turunan  resmi  putusan Pengadilan Negeri  Kendari Nomor 

57/Pdt.G/2014/PN.Kdi, tanggal  04 Maret 2015, yang amar selengkapnya 

berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan objek sengketa  seluas  ± 2000 m²  dahulu  terletak  di 

Desa  Anduonohu  Kecamatan  Poasia  Kota  Kendari  sekarang 

Kelurahan  Anduonohu  Kecamatan  Poasia  Kota  Kendari   dengan 

batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daeng Gasing.

- sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Andi Herman Jaya SH/ 

A. Daeng Baking.

- sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  tanah  dahulu  Darwis, 

sekarang La Poti.

- sebelah  Barat  berbatasan  dengan  tanah  dahulu  Tohir  SH/La 

Nusa, sekarang Kalam hidup.

Adalah sah tanah hak milik Penggugat ;

3. Menghukum  Tergugat  atau  siapa  saja  yang  mendapat  hak  dari 

padanya  menyerahkan  tanah  sengketa  kepada  Penggugat  tanpa 

suatu syarat apapun juga ;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat  menguasai  tanah sengketa 

tanpa  seizin  dan  sepengetahuan  Penggugat  adalah  perbuatan 

melawan hukum (over matige daad) ;

5. Menghukum Tergugat  untuk membayar  biaya perkara yang sampai 

hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.161.000,00 ( satu juta seratus enam 

puluh satu ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
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Membaca  akta  pernyataan  banding yang  dibuat  oleh  Panitera 

Pengadilan  Negeri  Kendari  yang  menyatakan bahwa pada  tanggal  18 

Maret  2005  pembanding  semula  Tergugat  melalui  kuasanya  H.  MOH. 

ADNAN,  SH.MH telah  mengajukan  permohonan  agar  perkaranya  yang 

diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  kendari  Nomor  57/Pdt.G/2014/PN.Kdi 

tanggal  04  Maret  2015,  diperiksa  dan  diputus  dalam  peradilan  tingkat 

banding ; 

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat 

oleh  Jurusita  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Kendari  yang 

menyatakan  bahwa pada tanggal  19  Maret  2015 permohonan  banding 

tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama 

kepada pihak kuasa Terbanding semula Penggugat LA NIASA, SH.MH ;

Menimbang, bahwa pembanding semula sebagai Tergugat dalam 

mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding 

tertanggal 31 Maret 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori 

banding tersebut kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya 

LA  NIASA,  SH.,MH  pada  tanggal  08  April  2015  yang  pada  pokoknya 

menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah sangat keliru 

dan mencederai  rasa keadilan dalam pertimbangan hukum terhadap 

putusannya  sebagaimana  kami  kutip  pada  13  paragraf  ke-4  yang 

menyatakan “ bahwa keterangan saksi La Balu tersebut sesuai dengan 

keterangan saksi Halim,S.Pd yang pada pokoknya saksi menerangkan 

saksi mengetahui memiliki tanah sengketa dahulu adalah H.Abd. Azis 

Malik  mantan  Kades  Anduonohu  yang  kemudian  dijual  kepada 

Penggugat pada tahun 1998 dan Penggugat dulu menyuruh saksi La 

Balu  membersihkan  tanah  sengketa  dengan  membuat  tanggul  dan 

pematang ”
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Bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  Penggugat/Terbanding  Halim 

S.Pd sebagaimana dikutip dalam putusan pada halaman 9 garis datar 

ke-7 dari atas menerangkan : “ Bahwa setahu saksi tanah sengketa 

dahulu termasuk tanah resetlemen “ Bahwa selanjutnya keterangan 

saksi  Tergugat/Pembanding  Islahuddin  sebagaimana dikutip  dalam 

putusan pada halaman 10 poin 1 garis datar ke-3 menerangkan : “ 

bahwa saksi diberitahu oleh Abdul Azis Halik selaku Kepala Desa 

Resetlemen  bahwa  Tergugat  mendapat  tanah  resetlemen  pada 

tahun  1974  tahap  ke-4  “  Keterangan  saksi  Tergugat/Pembanding 

Burhanuddin  Hijjah  sebagaimana  dikutip  dalam  putusan  halam  11 

poin 2 menerangkan : 

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah tanah Tergugat yang 

berasal  dari  pembagian  tanah  resetlemen  yang  dibagi  oleh 

Kepala Desa Resetlemen Anduonohu yang bernama H.Abd. Azis 

Halik  yang  menjabat  sejak  tahun  1974  sampai  dengan  tahun 

1975 ” ;

- Bahwa tanah pembagian resetlemen itu ada suratnya diberikan 

oleh Kepala Desa Resetlemen H.Abd.Azis Halik tersebut ;

- Bahwa  syarat  masyarakat  untuk  mendapat  tanah  resetlemen 

dahulu  adalah  1.  Masyarakat  yang  kena gusur  di  dikelurahan 

sadoha              2. Yang   sudah   berumah   tangga  dan 

sebagai  kepala  keluarga.  3.  Bisa  laki-laki  dan  bisa  juga 

perempuan ;

Bahwa  keterangan  saksi  Penggugat/Terbanding  yaitu  :  Halim 

S.Pd senyatanya saksi  telah mengungkap asal-muasal  tanah objek 

sengketa  dan  keterangan  itu  bersesuaian  pula  dengan  keterangan 

saksi  Tergugat/Pembanding  ISLAHUDDIN  dan  BURHANUDDI 

HIJJAGH yang didukung dengan  bukti surat T-1,T-2,T-3 telah sangat 
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jelas dan nyata bahwa tanah sengketa adalah tanah resetlemen yang 

peruntukannya berdasarkan  persyaratan  hanya  kepada  masyarakat 

yang kena gusur di Kelurahan Sodoha ;

2. Bahwa untuk mengetahui secara jelas bagaiman keadaan tanah objek 

sengketa yang didalilkan Penggugat/Terbanding dalam pettitum poin 2 

maka berdasarkan fakta sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Kendari tidak didasarkan pada suatu gambar peta 

lokasi,  sehingga  dalil  Penggugat/Terbanding  yang  menyatakan  di 

sebelah  Timur  berbatasan  dengan  tanah  H.Andi  Hrman  Jaya 

SH/A.Daeng adalah tidak benar sebab hasil pengukuran objek tanah 

dari arah Barat ke arah Timur, ada jarak tanah kosong memanjang dari 

arah Selatan ke Utara dan tidak berbatasan langsung dengan tanah 

H.Andi Hrman Jaya SH/Daeng Bakingn ;

3. Bahwa Pengadilan Negeri kendari telah sangat keliru dan mencederai 

keadilan  dalam  pertimbangan  hukum  putusannya  yang  kami  kutip 

pada halaman 14 paragraf ke-4 menyatakan :

“ Bahwa dari bukti P-11 berupa surat keterangan objek PBB Nomor 

973/633/2015  tertanggal  9  Februari  2015  yang  dikeluarkan  oleh 

Dinas Pendapatan Kota Kendari  ternyata kedua obyek pajak PBB 

tersebut  letaknya  berjauhan  dan  tidak  satu  tempat  serta  tidak 

tumpang tindih”

4. Bahwa Pengadilan Negeri Kendari sangat keliru dalam pertimbangan 

hukum  putusannya  yang  dikutip  pada  halaman  15  paragraf  ke-1 

menyatakan : “ Bahwa dari  bukti  P-11 tersebut telah sesuai dengan 

bukti  P-1  berupa  Akte  Jual  Beli  antara  H.Abdul  Azis  Halik  sebagai 

penjual  dengan  penjual  La  Ongkey  sebagai  pembeli  dan  sesuai 

keterangan  saksi  La  Balu  dan  Halim  S.Pd.,  sedangkan  keterangan 
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Islahuddin sangat janggal karena saksi menerangkan tanah sengketa 

adalah  milik  Tergugat  Marwah  yang  berasal  dari  resetlemen  Desa 

pada tahun 1974 sementara saksi lahirpada tahun 1968 dan demikian 

pula saksi Burhanuddin Hijjah yang menerangkan tidak ada orang lain 

yang  pernah  mengolah  tanah  sengketa  kecuali  Tergugat  Marwah 

sementara  saksi  mengaku  memiliki  tanah  berjarak  300  meter  dari 

tanah sengketa”

5. Bahwa adanaya fakta hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari 

yang mendasarkan pertimbangan hukum putusannya pada Akta Jual 

Beli  Nomor  594.4/12/XII/98  tanggal  25  Oktober  1998 antar  H.Abdul 

Azis  Halik  dengan La Ongke yang  dijadikan dasar  menggugat  oleh 

Penggugat/Terbanding ;

6. Bahwa adannya fakta hukum alat alat bukti T-1 yang ditandatangani 

oleh Abdul Azis Malik (mantan Kepala Desa Resetlemen Anduonohu) 

bukti T-2 yang ditanda tangani oleh Hasan Bunga Sari (saksi penunjuk 

batas) dan H.Abdul Azis Mali9k (saksi penunjuk batas dan bukti T-3 

yang ditanda tangani oleh Syarifuddin (Kepala Kelurahan Anduonohu);

7. Bahwa  adanaya  fakta  hukum  Akta  Jual  beli  Nomor  59.4/12/XI/98 

tanggal 25 Oktober 1998 antara H.Abdul Azis Malik dengan La Ongke 

dibuat  secara  melawan  Hukum  yakni  secara  formil  dalam 

pembuatannya  memuat  tanah  milik  Pembanding/Tergugat  yang 

dibagikan oleh H.Abdul Azis Malik (mantan Kepala Desa Resetlemen 

Anduonohu);

Menimbang,  bahwa  Terbanding  semula  Penggugat  telah 

mengajukan kontra memori  banding tertanggal  08 April  2015 dan telah 

diberitahukan  dan  diserahkan  Kontra  Memori  Banding  tersebut  kepada 

Hal. 6 Dari  14 Hal. Put.No.49/Pdt/2015/PT.KDI.



Pembanding semula sebagai tergugat pada tanggal 13 April  2015 yang 

pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa  memori  banding  Pembanding  /Tergugat  nomor  1  halam  5 

sampai dengan halaman 7 Pembanding/Tergugat memperbandingkan 

antara  keterangan  saksi  yang  diajukan  Pembanding/Tergugat  yang 

menurut Terbanding /Penggugat baik keterangan saksi yang diajukan 

Terbanding/Penggugat  maupun  keterangan  saksi  yang  diajukan 

Pembanding/Tergugat  tersebut  telah  dipertimbangkan  secara  tepat 

dan  benar  dalam pertimbangan hukum Majelis  Hakim sebagaimana 

termuat  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Kendari  Nomor 

57/Pdt.G/2014/PN.Kdi yang dimohonkan Banding tersebut, sehinggah 

dengan  demikian  memori  banding  pembanding/Tergugat  tersebut 

harus ditilak ;

2. Bahwa memori  banding  Pembvanding  No.  2  halaman 7  antara  lain 

Pembanding mempersoalkan H.Andi Herman Jaya,SH/Daeng Baking 

sebagai batas tanah sengketa bagian Timur dan pematang menurut 

Pembanding  batas  dan  pematang  dimaksud  tidak  benar  menurut 

hemat  Terbanding,  Memori  Banding  Pembanding  tersebut  tidak 

beralasan karena saat sidang peninjauan lokasi Majelis Hakim telah 

memcocokkan  batas  tanah  sengketa  bagian  Timur  sesuai  fakta 

dilapangan ditemukan batas  tanah  sengketa  bagian  Timur  berbatas 

dengan H.Andi Herman Jaya,SH/Daeng Baking sesuai dwengan batas 

yang  tertulis  dalam  gugatan  yaitu  sebelah  Timur  tanah  sengketa 

berbatas  dengan  H.Andi  Herman  Jaya,SH/Daeng  Baking  sehingga 

dengan  demikian  Memori  Banding  Pembanding  tersebut  haruslah 

ditilak pula;

Hal. 7 Dari  14 Hal. Put.No.49/Pdt/2015/PT.KDI.



3. Bahwa  Memori  Banding  Pembanding/Tergugat  No.  3  halaman  8 

Pembanding mempersoalkan bukti surat  tertanda P-11 yang menurut 

Pembanding bukti  surat  tertanda P-11 tersebut  bukan untuk sahnya 

dan/atau menjadi alas hak terhadap suatu objek tanah, bahwa bukti 

surat  tertanda P-11 tersebut  berupa Surat  Keterangan Obyek  PBB, 

bukan SPPT sebagaimana yang  ditafsirkan Pembanding,  karena itu 

dengan adanya bukti surat tertanda P-11 membuktikan bahwa tanah 

yang PBBnya dibayar Penggugat/Terbanding adalah tanah sengketa 

sesuai dengan poin 1 Surat Keterangan Vide bukti surat tertanda P-11 

tersebut  dengan  Nomor  PBB:74.71.720.002.010-144,  sedangkan 

tanah yang PBBnya dibayat Tergugat/Pembanding adalah tanah poin 

2   surat  keterangan  Vide  bukti  surat  tertanda  P-11  dengan  Nomor 

PBBnya 74.71. 720.002.010-155 tanah yang PBBnya dibayar tergugat 

/Pembanding batas-batasnya tidak sesuai dengan batas-batas tanah 

sengketa  yang  dikuasai  Tergugat/Pembanding  secara  melawan 

hukum,  batas-batas  tanah  yang  PBBnya  dibayar  Tergugat/ 

Pembanding  dapat  dilihat  pada  bukti  surat  tertanda  P-11  dan bukti 

surat  tertanda  T-12  (berupa  gambar/sketsa  keterangan  keterangan 

nomor  Obyek  pajak  bagian  E,  sehingga  dengan  demikian  memori 

banding Pembanding Nomor 3 tersebut haruslah ditolak pula ;

4. Bahwa memori banding Nomor 4 halaman 8 sampai dengan Nomor 7 

halaman  11,  menurut  hemat  Penggugat/Terbanding  secara 

keseluruhan  memori  banding  banding  Pembanding  karena 

keseluruhan  materi  memori  banding  Pembanding  tersebut 

telahdipertimbangkan  secara  tepat  dan  benar  oleh  Majelis  hakim 

Tingkat  Pertama,  sehingga  dengan  demikian  memori  banding 

Tergugat/Pembanding  tersebut  secara  keseluruhan  haruslah  ditolak, 

sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 
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57/Pdt.G/2014/PN.Kdi  yang  dimohonkan  banding  tersebut  harus 

dikuatkan ;

Membaca  risalah  pemberitahuan  pemeriksaan  berkas  perkara 

(inzage)  Nomor   57/Pdt.G/2014/PN.Kdi.  yang  dibuat  oleh  Jurusita 

Pengganti pada Pengadilan Negeri  Kendari, telah memberi  kesempatan 

kepada pihak Pembanding semula sebagai Tergugat pada tanggal 21 Mei 

2015,  dan  kepada  Terbanding semula Penggugat pada tanggal  25 Mei 

2015  untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara selama 14 (empat 

belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut  di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, sebelum berkas perkara dikirim 

ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula 

sebagai Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata 

cara serta memenuhi  persyaratan yang ditentukan  oleh undang-undang, 

dan  oleh  karena itu permohonan banding tersebut secara formal  dapat 

diterima ;

Menimbang,bahwa  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  setelah 

memeriksa  dan  meneliti  serta  mencermati  dengan  seksama  berkas 

putusan perkara, beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Kendari Nomor 

57/Pdt.G/2014/ PN.Kdi, tangga 04 Maret 2015, dan telah pula membaca 

serta  memperhatikan  surat  memori  banding  yang  diajukan  oleh 

Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut Tanggal 31 Maret 2015 

dan  kontra  memoribanding  yang  diajukan  oleh  Terbanding  semula 

Penggugat  tanggal  08 April  2015,  maka Majelis  HakimTingkat  Banding 

berpendapat seperti tersebut dibawah ini ; 
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Menimbang, bahwa dalam memoribandingnya Pembanding semula 

sebagai  Tergugat,  mengajukan  keberatan  atas  Putusan  Pengadilan 

Negeri  Kendari  Nomor  57/Pdt.G/2O14/PN.Kdi,  tanggal  04  Maret  2015 

karena Majelis Hakim Tingkat Perlama telah keliru dalam pertimbangan 

putusannya sebagai akibat tidak teliti dengan alat bukti P-1 yang diaiukan 

oleh Terbanding semula Penggugat dan Terbanding semula Penggugat 

dalam  kontra  memori  bandingnya  menyatakan  pertimbangan  putusan 

Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama telah tepat dan benar ;

Meninbang,  bahwa  terlepas  dari  keberatan  Pembanding  semula 

sebagai  Tergugat  yang  termuat  dalam  memori  bandingnya,  terhadap 

pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut 

diatas,  majelis  Hakim  Banding  tidak  sependapat  karena  pertimbangan 

putusan tersebut sangat sumir dan dikwalifikasikan sebagai onvoldoende 

gemotiveerd  yaitu  tidak  memberikan  pertimbangan yang  cukup dimana 

majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  tidak  mempertimbangkan  riwayat  atau 

asal  usul  tanah  sengketa  yang  dapat  diperoleh  dari  keterangan  saksi-

saksi tentang status tanah objek sengketa, apakah tanah objek sengketa 

berstatus tanah hak sebagaimana yang  diatur  dalam pasal  16 ayat  (1) 

UUPA No.5 Tahun 1960 atau tanah bebas milik negara yang dikerjakan 

oleh masyarakat yang dikenal dengan tanah garapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi 

Halim S.Pd, saksi Islahuddin dan saksi Baharuddin Sidja, tanah sengketa 

sebagaimana  tanah  lain  disekitarnya dulunya tanah  rawa-rawa dengan 

status  tanah  bebas  milik  negara  yang  kemudian  dijadikan  lokasi 

resetlemen atau pemukiman kembali bagi masyarakat nelayan yang kena 

penggusuran dari Desa Sodoha dimana masyarakat Desa Sodoha yang 

terkena Penggusuran mendapat tanah pengganti  masing-masing seluas 

2500 m² yang dikenal dengan tanah garapan ;
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Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  untuk  menentukan  siapa 

siapa  yang  berhak  terhadap  tanah   sengketa  harus  dilihat  asal  usul 

perolehan tanah sengketa dari para pihak yang berperkara, dalam hal ini 

Terbanding  semula  Penggugat  dan  Pembanding  semula  sebagai 

Tergugat, darimana mereka memperoleh hak atas tanah terperkara dan 

apakah mereka orang yang menjadi objek resetlemen pada waktu itu ;

Menimbang,  bahwa  Terbanding  semula  Penggugat  mendalilkan 

memperoleh hak atas tanah terperkara dari  H. Abd. Azis Malik mantan 

Kepala Desa Resetlemen Anduonohu yang menjabat Kepala Desa dari 

tahun 1974 sampai dengan tahun 1975 (bukti P-1) dengan jalan membeli 

pada  tahun  1998  dan  menjadi  pertanyaan  apakah  H.  Abd.  Azis  Malik 

termasuk objek resetlemen yang berhak mendapat hak atas tanah negara 

di Desa Resetlemen Anduonohu, Kecamatan Poasia ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,  H.  Abd. 

Azis  Malik  adalah  mantan  Kepala  Desa  Resetlemen  Anduonohu  yang 

menjabat Kepala Desa dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1975 dan 

berdasarkan  bukti  T-1  H.  Abd.  Azis  Malik  beralamat  atau  bertempat 

tinggal di Kelurahan Manggadua, Kecamatan Kendari dan dengan fakta ini 

H.Abd.Azis Malik bukanlah termasuk salah satu masyarakat Desa sodoha 

yang terkena penggusuran yang menjadi objek reseflemen dan mendapat 

hak  atas  sebidang  tanah  di  Desa Reseilemen Anduonohu,  Kecamatan 

poasia ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh 

Terbanding semula Penggugat, tidak terbukti adanya alas hak H.Abd.Azis

Malik  terhadap  tanah  terperkara  sehingga  tidak  ada  hak  H.  Abd.  Azis 

Malik untuk menjual  tanah terperkara kepada pihak Terbanding semula 

Penggugat  sebagaimana  bukti  P-1  dan  dalam bukti  P-1  tersebut  tidak 

disebutkan  status  tanah  yang  diperjualbelikan  apakah  tanah  hak  atau 
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tanah bebas milik  negara dan oleh karenanya bukti  P-1 tersebut harus 

ditolak sebagai  alas hak Terbanding semula penggugat  terhadap tanah 

terperkara ; 

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 ditolak, maka bukti-bukti 

lain  tidak  relevan  lagi  untuk  dipertimbangkan  karena  alas  hak  untuk 

menggugat sudah tidak ada lagi ; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terbanding  semula  Penggugat 

tidak  dapat   membuktikan  dalil  gugatannya,  maka  dalil  dan  bukti 

bantahannya yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Tergugat 

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan terbanding 

semula Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  pertimbangan  tersebut 

diatas,  maka  putusan  Pengadilan  Negeri  kendari  Nomor 

57/Pdt.G/2014/PN.Kdi. tanggal 04 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan 

lagi, dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan Mengadili sendiri 

perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terbanding  semula  Penggugat 

dipihak  yang  kalah,  maka  ia  harus  dihukum  untuk  membayar  biaya 

perkara dalam kedua tingkat peradilan ; 

Mengingat:

1.  Undang-Undang RI. Nomor  48  Tahun  2009,  tentang  kekuasaan 

Kehakiman ;

2. Undang-Undang R.I No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

3. Pasal 199 s.d 205 Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in 

de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No. 1947/227 (RBG);

4.  dan peraturan perundangan lainnya yang terkait. ;
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M E N G A D I L I :

- Menerima  permohonan  banding  dari  Pembanding  semula  sebagai 

Tergugat ;

- Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Kendari  Nomor 

57/Pdt.G/2014/PN.Kdi  tanggal  04  Maret  2015  yang  dimintakan 

banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos 

perkara dalam   kedua    tingkat    peradilan    yang    dalam  tingkat 

banding telah ditetapkan sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh 

ribu rupiah) ; 

Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis 

Hakim  Pengadilan  Tinggi  Kendari  pada  hari   Senin,  tanggal  02 

Nopember    2015 oleh  kami  H.SUNARYO  WIRYO,S.H selaku  Ketua 

Majelis dengan SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H dan H.UNARDI,S.H. masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota,  berdasarkan  Penetapan  Ketua 

Pengadilan  Tinggi  Kendari,  tanggal  10 Agustus 2015,  Nomor 

49/PEN.PDT/2015/PT KDI  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini 

dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 

Nopember 2015 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum 

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, 

serta dihadiri  oleh  MUHAMMAD IQBAL,S.H. selaku Panitera Pengganti 

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang 

berperkara ; 

      Hakim-Hakim Anggota,                             Hakim Ketua Majelis,
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             Ttd.                                                            Ttd.

1.  SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H                  H.SUNARYO WIRYO,S.H

         Ttd.

2. H.UNARDI,S.H.

                                                         Panitera Pengganti,

                                                                      Ttd 

                                           MUHAMMAD IQBAL, SH.

Perincian biaya perkara :                         

Meterai Putusan           Rp.     6.000,-

Redaksi Putusan           Rp.     5.000,-

Administrasi/Pemberkasan     Rp. 139.000  ,-                              

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

                              Turunan sesuai dengan aslinya

                                                Pengadilan Tinggi Kendari

                             PANITERA,

                                                        A R M A N, S.H.

                                            NIP. 19571023 1981 03 1 004
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