
 

 

PUTUSAN 
 

NOMOR : 11/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Bn 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memeriksa dan mengadili 

perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  antara: 

PEMBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, 

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu 

dahulu Termohon sekarang PEMBANDING  ; - 

M E L A W A N 

TERBANDING, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, 

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, 

dahulu Pemohon sekarang TERBANDING ; - 

 
- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; - 

- Telah mempelajari berkas perkara dan telah membaca surat-surat yang 

berhubungan dengan  perkara ini ; - 

 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan 

oleh Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu tanggal 5 Mei 2010 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 Hijriyah Nomor : 

0067/Pdt.G/2010/PA.Bn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  

 
DALAM KONVENSI : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak 

satu raj�i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan 

Agama Kelas I A Bengkulu ; - 

DALAM REKONVENSI : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;  

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2 berada dalam asuhan 

Penggugat Rekonvensi ;  

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat 

Rekonvensi berupa : - 



 

 

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh 

ribu rupiah) ; - 

3.2. Mut�ah emas 3 gram ;  

3.3. Nafkah dua orang anak bernama ANAK1 dan ANAK2 selama 

berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi 

sebesar  Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) peranak untuk setiap 

bulannya sampai anak dewasa atau 21 tahun dan belum menikah 

diluar biaya pendidikan dan kesehatan ; - 

4. Menolak untuk selain dan selebihnya ; - 

 
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat 

Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus 

sembilan puluh satu ribu rupiah) ;  

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Kelas I A Bengkulu yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 

delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh pihak Termohon/ Penggugat 

Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan 

Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak 

lawannya ; - 

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan 

oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan kontra 

memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ 

Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan 

kepada pihak lawannya ;  

 
TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini 

telah diajukan oleh Termohon/ Pembanding dalam tenggang waktu banding dan 

menurut cara-cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka 

permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;  

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar 

hal lain yang dipertimbangkan di dalamanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu menyatakan dalam hal ini sependapat dengan pertimbangan 

dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu akan diambil alih 

menjadi pertimbangan dan putusan sendiri dengan perubahan dan perbaikan 

sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ; - 



 

 

Menimbang, bahwa sepanjang apa yang telah dipertimbangkan dan 

diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi yang memberi izin 

kepada Pemohon/ Terbanding untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon/ 

Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, Majelis 

Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sepenuhnya dapat 

menyetujui dan mempertahankannya untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat 

sendiri, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam hal ini 

dapat dipertahankan ; - 

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan hukum dan putusan Hakim 

Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, dalam hal gugatan nafkah selama berpisah 

sejak bulan Desember tahun 2009 sampai diajukannya perkara ini ke Pengadilan, 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam hal ini dapat 

menyetujui  pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan mempertahankannya untuk 

dijadikan pertimbangan dan pendapat sendiri, oleh karena itu amar putusan akan 

dipertahankan ;  

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nafkah iddah, Pengadilan 

Tinggi Agama berpendapat sebelum menetapkan besarnya nafkah iddah bagi 

Pembanding, perlu ditetapkan terlebih dahulu lamanya masa tunggu atau masa 

iddah bagi Pembanding ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 huruf (b) Kompilasai Hukum 

Islam masa iddah atau masa tunggu bagi Pembanding adalah tiga kali suci atau 90 

(sembilan puluh) hari ; - 

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah yang harus diterima 

oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat 

dengan angka nominal yang ditetapkan oleh  Majelis Hakim Tingkat Pertama 

yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari atau Rp. 450.000,- (empat ratus 

lima puluh ribu rupiah) perbulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama 

menetapkan besaran nafkah iddah untuk Pembanding adalah Rp. 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang berarti untuk tiga bulan adalah              

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; - 

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut�ah, berdasarkan Pasal 149 

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini 

sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa mut�ah bagi 

Pembanding adalah 3 (tiga) gram emas ;  

Menimbang, bahwa mengenai pembagian gaji Terbanding sebagai 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991, dalam hal ini 



 

 

Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat 

Pertama dan mengambilnya sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu amar 

putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini akan dipertahankan ; - 

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan dua orang anak yang 

belum dewasa yang bernama ANAK1 dan ANAK2 sesuai dengan Pasal 24 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 78 dan Pasal 86 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan 

Tinggi Agama dalam hal ini menyetujui pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat 

Pertama, oleh karena itu amar putusan tersebut dalam hal ini akan dipertahankan ;  

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai seluruh harta benda berupa 

rumah dan lain-lain agar diberikan kepada anak-anak Pembanding dan 

Terbanding, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama telah 

mempertimbangkannya dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat 

dengan pertimbangan tersebut akan diambil sepenuhnya menjadi pertimbangan 

sendiri, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam 

hal ini akan dipertahankan ; - 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 

putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sepanjang mengenai nafkah 

iddah dan menguatkan untuk yang selebihnya sebagaimana dalam amar putusan 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di bawah ini ; - 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya perkara 

pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding dan biaya 

perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding  yang 

besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; - 

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara� 

yang berkaitan dengan perkara ini ;  

 
M E N G A D I L I 

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;  

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor : 

0067/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 5 Mei 2010 Masehi yang bertepatan 

dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 Hijriyah dengan memperbaiki 

amarnya yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : - 

 



 

 

DALAM KONVENSI : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak 

satu raj�i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan 

Agama Kelas I A Bengkulu ; - 

 
DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;  

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2 berada dalam 

asuhan/ pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ;  

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat 

Rekonvensi berupa : - 

3.1. Nafkah iddah untuk tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima 

ratus ribu rupiah) ;  

3.2. Mut�ah berupa emas 3 (tiga) gram ; - 

3.3. Nafkah untuk dua orang anak bernama ANAK1 dan ANAK2 selama 

anak tersebut berada dalam asuhan/ pemeliharaan Penggugat 

Rekonvensi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta 

rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau 21 tahun dan 

belum menikah ;  

4. Menolak untuk selain dan selebihnya ; - 

 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

1. Menghukum Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayar biaya 

perkara pada Tingkat Pertama yang hingga kini diperhitungkan sebesar     

Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;  

2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat 

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

 
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 

2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya�ban 1431 Hijriyah oleh Kami   

Drs. M. Dirwan, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Bengkulu sebagai Ketua Majelis, H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH dan             

H. Sholeh, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua 



 

 

Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh       

A. Aman A. Yamin, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh 

pihak-pihak yang berperkara. 

 

Hakim Ketua 

 
                                                  dto 

 
  Drs. M. DIRWAN, SH 

 

Hakim Anggota      Hakim Anggota 

          
           dto        dto 

 
H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, SH   H. SHOLEH, SH, MH 

 

Panitera Pengganti 

 
dto 

 
A. AMAN A. YAMIN, 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) 

 

 

 
Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya, 
Panitera, 
 
 
 
 
Drs. DARMADI 

 


