
 1

P U T U S A N 

Nomor : 011/Pdt.G/2001/PTA.Bn 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

     Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Yang mengadili 

perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan 

Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, 

dalam perkara antara:------------------------------------- 

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat 

tinggal di Desa Tanjung Negara, Kecamatan 

Kedurang Ulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, 

selanjutnya disebut Pembanding / 

Penggugat Konvensi / Tergugat 

Rekonvensi;------------------------------ 

M e l a w a n 

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di 

Jl. Pemangku Basri RT.09, Kelurahan 

Tanjung Mulia, Kecamatan Kota Manna, 

Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya 

disebut  Terbanding/ Tergugat Konvensi/ 

Pengggugat Rekonvensi;-------------------

----------- 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;------------------- 
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Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan 

surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :--------- 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

     Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan 

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manna tanggal 5 

Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa’dah 

1432 Hijriyah Nomor 205/Pdt.G/2011/PA.Mna yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut : 

DALAM KONVENSI 

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

2.  Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERBANDING) 

terhadap Penggugat (PEMBANDING) ;------------- 

3.  Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna 

untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah 

berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang 

Ulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Manna 

Kecamatan Manna, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 

untuk mencatat perceraian tersebut ;-------------------- 

DALAM REKONVENSI 

   Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (NO 

/ Niet Ontvankelijke Verklaard):-------------------------- 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI  

   Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya 

perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh 

enam ribu rupiah);---------------------------------------- 
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Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh 

Panitera Pengadilan Agama Manna yang menyatakan bahwa pada 

hari Selasa tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu 

sebelas, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan 

banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, 

permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada 

pihak lawannya ;------------------------------------------ 

     Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang 

diajukan oleh Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat 

Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh 

Terbanding / Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi, 

memori banding dan kontra memori banding tersebut telah 

diberitahukan kepada pihak lawannya ;--------------------- 

     Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding 

tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Manna pada tanggal 17 Oktober 2011 yang intinya 

menyatakan sebagai berikut : 

1.  Bahwa selama persidangan Majelis Hakim senantiasa 

menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukum membina 

rumah tangga kembali, akan tetapi karena desakan orang 

tua sehingga Penggugat tetap meminta supaya majelis 

hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan tetapi 

sekarang Penggugat merasa menyesal karena sebenarnya 

Penggugat masih ingin membina rumah tangga dengan 

Tergugggat ;-------------------------------------------- 

2.  Bahwa Pembanding mohon agar Pembanding dan Terbanding 

tetap sebagai suami-isteri ;---------------------------- 

     Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori 

banding tanggal 20 Oktober 2011 yang intinya menyatakan 

sebagai berikut : 
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1.  Bahwa Terbanding sangat mendukung permohonan Pembanding 

tersebut, karena sejak awal Terbanding benar-benar tidak 

setuju bercerai, mengingat kami telah mempunyai 4 

(empat) orang anak yang masih sangat membutuhkan kasih 

sayang dari kedua orang tuanya secara bersama-sama ;---- 

2.  Bahwa perceraian yang diajukan Pembanding bukan semata-

mata kehendaknya, melainkan pengaruh orang ketiga (orang 

tua pembanding);---------------------------------------- 

     Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah 

mempelajari duduk perkaranya serta meneliti surat-surat 

dan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini 

secara seksama, dan telah mengambil kesimpulan sebagai 

berikut :-------------------------------------------------  

 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

     Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, 

maka permohonan banding tersebut secara formal harus 

dinyatakan dapat diterima ;------------------------------- 

 

     Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama belum 

dapat menemukan fakta yang dapat dijadikan alasan 

perceraian sebagaimana diatur dalam pasal pasal 39 ayat 

(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 

116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasar 

gugatan Penggugat, melainkan hanya keterangan yang 

bersifat kesimpulan dari saksi ;-------------------------- 
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     Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak 

mempertimbangkan secara cermat bantahan Tergugat tentang 

terjadinya pertengkaran, yang dimaksud Tergugat adalah 

pertengkaran yang lumrah / wajar dalam sebuah rumah tangga  

yang telah berjalan selama 19 tahun itu, hal ini bukan 

berarti sebagai pengakuan terhadap apa yang didalilkan 

Penggugat, melainkan sebagai bantahan yang menyatakan 

bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pengggugat 

dengan Tergugat tidak sampai memuncak, dengan demikian 

majelis hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum 

/ menilai bukti ;----------------------------------------- 

 

     Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat 

pertama telah salah dalam menerapkan hukum dan menilai 

alat bukti maka putusan tersebut harus dibatalkan ;------- 

 

     Menimbang, bahwa dalam memori banding dan kontra 

memori banding kedua belah pihak telah menyatakan 

penyesalannya atas putusan  Pengadilan Agama Manna Nomor 

205/Pdt.G/2011/PA.Mna tanggal 05 Oktober 2011, dan kedua 

belah pihak telah kembali hidup rukun dalam sebuah rumah 

tangga , maka majelis hakim banding berpendapat bahwa yang 

demikian itu dapat dikatakan telah terjadi perdamaian 

antara pembanding dengan Terbanding ;--------------------- 

 

     Menimbang, bahwa karena telah terjadi perdamaian 

antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat, 

maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai dengan 

kesepakatan damai ;--------------------------------------- 
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     Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 

50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara baik pada 

pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada 

Pembanding/ Penggugat ;----------------------------------- 

 

    Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan 

hukum syara’ yang terkait dengan perkara ini ;------------ 

 

M E N G A D I L I 

     Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh 

Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi 

dapat diterima ;------------------------------------------ 

     Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 

205/Pdt.G/2011/PA.Mna tanggal 5 Oktober 2011 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo’dah 1432 Hijriyah;----- 

 

DENGAN MENGADILI SENDIRI 

     Menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena 

Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding  telah 

berdamai ;------------------------------------------------ 

     Menghukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat 

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat 

pertama sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam 

ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-------------- 
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       Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat 

musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 12 

Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 

1433 Hijriyah, oleh kami Drs. IRI HERMANSYAH,SH. Yang 

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

sebagai Ketua Majelis, Drs. BURHANUDDIN dan H. SARWOHADI, 

SH., MH., 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 ASMUDI, SH. Sebagai 

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah 

pihak;---------------------------------------------------- 

 

Hakim Ketua, 

         dto 

          

Drs. IRI HERMANSYAH, SH. 

 

Hakim Anggota,                  Hakim Anggota, 

 

dto       dto 

 

Drs. BURHANUDDIN                 H. SARWOHADI, SH., MH. 
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Panitera Pengganti, 

 

dto 

 

ASMUDI, SH. 

 

Perincian Biaya Perkara :  

1.  Biaya Proses……………Rp.144.000,- 

2.  Biaya Materai ………Rp.  6.000,-  

Jumlah …………………   Rp.150.000,- 

  ( Seratus lima puluh ribu rupiah)                              

 

                              Salinan Sesuai Dengan  Aslinya 

       Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

 

 

   H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.                                          

 

 

 


