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P U T U S A N 

Nomor : 012/Pdt.G/2011/PTA.Bn 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU 

 

     Yang mengadili perkara perdata agama, dalam 

persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusa n 

sebagai berikut dalam perkara antara :- 

 PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Curup, 

Kabupaten Rejang Lebong, dahulu Pemohon 

Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai 

PEMBANDING ;- 

M E L A W A N 

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan PNS,bertempat tinggal di Curup, 

Kabupaten Rejang Lebong, dahulu Termohon 

Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai  

TERBANDING;- 

     Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;- 

     Telah mempelajari berkas perkara dan semua sur at-surat 

yang berhubungan dengan perkara ini ;- 

 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

     Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan y ang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Curup tanggal 20 O ktober 

2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo’dah  1432 

Hijriyah Nomor 179/Pdt.G/2011/PA.Crp yang amarnya b erbunyi 

sebagai berikut : 
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M E N G A D I L I 

DALAM KONVENSI 

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon ;- 

2.  Memberi izin kepada Pemohon PEMBANDING untuk menjat uhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon TERBANDING di de pan 

sidang Pengadilan Agama Curup ;- 

3.  Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk  

mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pe gawai 

Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Term ohon 

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang dised iakan 

untuk itu ;- 

DALAM REKONVENSI 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seba gian;- 

2.  Menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan Penggu gat 

Rekonvensi (TERBANDING) ;- 

3.  Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada  

Penggugat Rekonvensi berupa : 

3.1.  Nafkah masa lalu untuk Penggugat Rekonvensi dan ana k 

sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratu s 

ribu rupiah) ;- 

3.2.  Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta 

delapan ratus ribu rupiah);- 

3.3.  Mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah);- 

3.4.  Nafkah pemeliharaan anak/hadlonah umur 3 tahun 

sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau 

menikah minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu 

rupiah) setiap bulan dan dibayar paling lambat 

setiap tanggal 5 bulan yang bersangkutan ;- 
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DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI  

-  Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergug at 

Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.  

341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;- 

 

     Membaca surat pernyataan banding yang dibuat o leh 

Panitera Pengadilan Agama Curup yang menyatakan bah wa pada 

hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahu n dua 

ribu sebelas, pihak Pemohon Banding / Pemohon Konve nsi / 

Tergugat Rekonvensi memohon pemeriksaan banding ter hadap 

putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan bandi ng mana 

telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya ;-  

     Membaca dan memperhatikan pula memori banding yang 

diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang 

diajukan oleh Terbanding, memori banding dan kontra  memori 

banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak 

lawannya;- 

     Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu setelah mempe lajari 

duduk perkaranya serta meneliti surat-surat / bukti  lainnya 

yang berhubungan dengan perkara ini secara seksama 

mengambil kesimpulan ;- 

TENTANG HUKUMNYA 

     Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandin g telah 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-und ang, 

maka permohonan banding tersebut secara formal haru s 

dinyatakan dapat diterima;- 
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DALAM KONVENSI 

     Menimbang, bahwa atas alasan permohonan cerai talak 

yang diajukan Pemohon Konvensi yang dipertimbangkan  dalam 

putusan Pengadilan Agama Curup, sepenuhnya dapat di setujui 

dan diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim  tingkat 

banding/ Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai 

pertimbangan hukumnya sendiri ;- 

 

DALAM REKONVENSI 

     Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvens i di 

dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhad ap 

putusan Pengadilan tingkat pertama, yang menghukum 

Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepad a 

Terbanding/Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah masa lalu 

sebesar Rp. 10.800.000,- Nafkah Iddah sebesar Rp. 

1.800.000,- dan mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,- ter masuk 

juga nafkah anak setelah bercerai ;- 

 

     Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat Rekonve nsi 

merasa keberatan dengan putusan tersebut dengan ala san 

karena : 

1.  Terbanding / Penggugat Rekonvensi mau dicerai (tida k mau 

kembali lagi) ;- 

2.  Karena Pembanding / Tergugat Rekonpensi dan Terband ing / 

Penggugat Rekonpensi sama-sama sebagai PNS, daftar 

tunjangan keluarga dan anak sudah lama pindah kedaf tar 

gaji isteri (Terbanding/Penggugat Rekonvensi) ;- 

3.  Sebelum proses perceraian ini isteri 

(Terbanding/Penggugat Rekonvensi ada membawa : 
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1.  Uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta 

rupiah);- 

2.  Emas senilai / seberat 24 gram ;- 

3.  Uang pinjaman dari Bank sebesar Rp. 30.000.000,- (t iga 

puluh juta rupiah) ;- 

4.  Sedangkan Pembanding Tergugat Rekonvensi punya anak  

bawaan 3 (tiga) orang yang masih dalam tanggungan 

Pembanding/ Tergugat Rekonvensi, karena masih kulia h dan 

sekolah;- 

     Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi/ Terbanding dalam kontra memori bandingn ya tidak 

mempermasalahkan putusan Pengadilan tingkat pertama , 

sehingga majelis hakim tingkat banding menilai putu san 

Pengadilan tingkat pertama diterima sebagai putusan  yang 

berkeadilan ;- 

     Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi /Terbanding tidak terbukti nusyuz, maka sesuai 

maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam be rhak 

memperoleh mut’ah dari Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding, namun majelis hakim tingkat banding 

tidak sependapat mengabulkan besarnya tuntutan mut’ ah yang 

dituntut oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonve nsi / 

Terbanding sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta r upiah), 

karena sebenarnya keutuhan rumah tangga tidak bisa 

dipertahankan lagi, dan pihak Termohon Konvensi/Pen ggugat 

Rekonvensi/Terbanding sudah mau bercerai dan tidak terlalu 

merasa bersedih dengan perceraian ini apalagi berst atus 

sebagai PNS, sehingga majelis hakim tingkat banding  

memandang wajar dan patut menghukum Pemohon 
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Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar mu t’ah 

berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupi ah);- 

     Menimbang, bahwa tuntutan Termohon Konvensi/Pe nggugat 

Rekonvensi/Terbanding berupa uang iddah kepada Pemo hon 

Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Pembanding sudah sesu ai 

dengan maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum I slam, 

namun majelis hakim tingkat banding tidak sependapa t dengan 

putusan majelis hakim tingkat pertama yang menghuku m 

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding un tuk 

membayar uang iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu j uta 

delapan ratus ribu rupiah), karena gaji Pemohon 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding perbulannya  hanya 

sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) 

disamping akan membiayai anak-anak, oleh karenanya majelis 

hakim tingkat banding memandang wajar dan patut men ghukum 

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mem bayar 

uang iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus 

ribu rupiah) ;- 

     Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon Ko nvensi/ 

Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah madh iyah / 

nafkah tertinggal bagi diri dan anaknya, majelis ha kim 

tingkat banding berpendapat bahwa  sesuai dengan maksud 

pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, namun majelis hakim tingkat banding tid ak 

sependapat mengenai jumlah uang nafkah madhiyah/naf kah 

tertinggal, majelis hakim tingkat banding mempertim bangkan 

bahwa ketika masih rukun dalam rumah tangga biaya t iap 

bulan tidak lebih dari Rp. 1.200.000,- (satu juta d ua ratus 

ribu rupiah), diberi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat  
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Rekonvensi/Pembanding, maka adalah tidak wajar untu k nafkah 

seorang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terb anding 

saja per bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratu s ribu 

rupiah). Di samping itu juga Termohon Konvensi/Peng gugat 

Rekonvensi/Terbanding sebagai PNS, majelis hakim ti ngkat 

banding memandang wajar dan patut menghukum Pemohon  

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar ua ng 

nafkah madhiyah/nafkah tertinggal per bulan sebesar  Rp. 

400.000,- x 13 bulan = Rp. 5.200.000,- (lima juta d ua ratus 

ribu rupiah, sedangkan untuk nafkah madhiyah/nafkah  

tertinggal untuk anak tidak dapat dipertimbangkan k arena 

tidak beralasan hukum ;- 

 

     Menimbang, bahwa tuntutan biaya pemeliharaan a nak 

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding t erhadap 

Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi /Pembanding s esuai 

dengan maksud Pasal 105 huruf (b), Pasal 149 huruf (d) dan 

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun ma jelis 

hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putus an 

Pengadilan tingkat pertama mengenai jumlah uang pem eliharaan 

anak umur 3 (tiga) tahun  perbulan Rp. 600.000,-(en am ratus 

ribu rupiah). Oleh karena sesuai dengan kemampuan P emohon 

Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding majelis  hakim 

tingkat banding memandang wajar dan patut dihukum m embayar 

nafkah pemeliharaan anak tersebut minimal sebesar R p. 

400.000,- (empat ratus ribu rupiah);- 

 

     Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk memba yar utang 

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding kep ada 
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Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar 

Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupia h), 

Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pada dasarn ya tidak 

ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena 

perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri dan  dikuasai 

penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menj adi hak 

suami dan dikuasai penuh olehnya, sesuai bunyi Pasa l 86 ayat 

(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidanga n Pemohon 

Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding mengaku i bahwa 

ia punya hutang kepada Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi/Terbanding sebagaimana yang disebutkan o leh 

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbandi ng, oleh 

karena pengakuan tersebut dinyatakan dalam persidan gan maka 

pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna da n 

mengikat bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rek onvensi, 

oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihu kum untuk 

membayar utangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Terba nding 

sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ri bu 

rupiah) ;- 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

     Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 9 (1) 

Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Aga ma, 

sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan  Undang-

undang No. 50 Tahun 2009, maka pembanding dibebani untuk 

membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;-  

     Mengingat segala ketentuan peraturan perundang -undangan 

yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan 

perkara ini ;- 

M E N G A D I L I 



 9 

     Menyatakan bahwa permohonan banding yang diaju kan oleh 

Pembanding dapat diterima ;- 

     Menguatkan putusan Pengadilan Agama Curup tang gal 20 

Oktober 2011 Nomor 179/Pdt.G/2011/PA.Crp. yang dimo honkan 

banding dengan memperbaiki amar putusan sehingga me njadi 

sebagai berikut : 

DALAM KONVENSI 

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon ;- 

2.  Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon 

(TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Curup  ;- 

DALAM REKONVENSI 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seba gian;- 

2.  Menetapkan hak asuh anak (hadlonah) berada dalam as uhan 

Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) ;- 

3.  Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk me mbayar 

kepada Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) berupa : 

3.1.  Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga 

juta rupiah);- 

3.2.  Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lim a 

ratus ribu rupiah);- 

3.3.  Nafkah madhiyah (nafkah tertinggal) sebesar Rp. 

5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);- 

3.4.  Biaya pemeliharaan anak umur lebih kurang 3 tahun 

sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau menikah , 

setiap bulan minimal Rp. 400.000,- (empat ratus rib u 

rupiah) ;- 
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4.  Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang  

kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.900.000,-  (dua 

juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;- 

5.  Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain d an 

selebihnya ;- 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

     Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi  untuk 

membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesa r Rp. 

341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)  ;- 

     Menghukum Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat  

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingk at 

banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh r ibu 

rupiah) ;- 

     Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat mu syawarah 

majelis hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2 011 

Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H ijriyah, 

oleh kami H. SHALEH, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh  Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai ketua maje lis, 

Drs. BURHANUDDIN dan Drs. H. MULYADI Z, S.H., M.Ag. , 

masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga 

diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka u ntuk 

umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota terse but dan 

dibantu oleh MELANI, S.H., sebagai panitera penggan ti, 

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;-  

 

Ketua Majelis, 

      

    dto 
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H. SHALEH, S.H., M.H. 

 

Hakim Anggota,           Hakim Anggota, 

 

dto       dto 

Drs. BURHANUDDIN         Drs. H. MULYADI Z, S.H. M. Ag. 

Panitera Pengganti, 

 

dto 

MELANI, 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.                                          

 

 


