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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah  memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis telah 
menjatuhkan  putusan terhadap perkara antara pihak-pihak :  

PIHAK I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan dahulu sebagai 
PENGGUGAT sekarang  PEMBANDING ; 

M E L A W A N 

PIHAK II, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat 
tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan dahulu TERGUGAT 
sekarang TERBANDING ; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; 
Setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara dan setelah membaca surat-surat 
yang berhubungan dengan perkara tersebut ;  

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

Mengutip segala  uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan 
Pengadilan Agama Manna  Nomor :  104/Pdt.G/2007/ PA.Bn   tanggal  11 September 
2007 M.  bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1428 H.  yang amarnya berbunyi 
sebagai berikut: 
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Outvankelijke 

Verklaard). 
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.500,- 

(Dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah). 

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor :  
13/Pdt.G/2007/PTA.Bn tanggal 11 Februari 2008 dan berita acara hasil pemeriksaan 
tambahan oleh Pengadilan Agama Manna pada tanggal 4, 11 dan 18 Maret 2008 yang 
pokok isinya sebagai berikut : 

Bahwa, Pembanding menerangkan bahwa anak yang disengketakan hak 
hadhonahnya tersebut yang bernama ANAK 1 lahir pada tanggal 15 Juni 2006, telah 
dititipkan Terbanding dengan orang bernama ORANG 1 dan suaminya bernama 
ORANG 2 adalah kakak isteri Terbanding sekarang yang tinggal di Desa TT 
Kabupaten Bengkulu Selatan, penyerahan tersebut telah berjalan lebih kurang 1 
(satu) bulan yang lalu. 



Bahwa, Pembanding telah mengetahui hal tersebut dari adik Ibu Terbanding 
dengan menyuruh Pembanding agar menemui anak tersebut, tetapi Pembanding 
tidak berangkat karena petugas dari Pengadilan menyampaikan panggilan untuk 
sidang dan Pembanding ingin agar anak tersebut diserahkan melalui Pengadilan. 

Bahwa, Pembanding tidak tahu persis apakah anak tersebut telah diangkat 
anak oleh ORANG 1 secara adat, sedangkan Pembanding tidak pernah diminta 
persetujuan tentang penyerahan tersebut dan Pembanding tidak pernah bertemu 
langsung dengan Terbanding untuk menanyakan hal itu, hanya bertemu dengan 
isteri Terbanding yang sekarang, tetapi jawabannya mengatakan tidak tahu. 

Bahwa, Terbanding mengatakan tidak benar kalau anak tersebut diserahkan 
pada ORANG 1, yang benar dititipkan kepada mertua Terbanding bernama ORANG 
3 tinggal di Desa TT pada bulan Desember 2007 yang lalu. 

Bahwa, anak tersebut Terbanding titipkan dengan alasan keluarga Terbanding 
tidak mau diganggu oleh Pembanding dan sekarang Terbanding tidak bersedia lagi 
menyerahkan anak tersebut kepada Pembanding, karena berapa kali akan diserahkan 
tetapi Pembanding tidak mau menerimanya sebagai tersebut dalam putusan 
Pengadilan Agama Manna Nomor : 08/Pdt.G/2007/PA. Mna. 

Bahwa, setelah perkara putus di Pengadilan Agama Manna, Terbanding tidak 
pernah menghubungi Pembanding lagi, disamping itu penitipan anak tersebut tanpa 
memberi tahu dan tanpa persetujuan dari Pembanding, sedangkan untuk biaya 
hidupnya tetap ditanggung Terbanding sesuai dengan kemampuan yang ada. 

Bahwa, Terbanding mengakui kalau keluarganya yang memberi tahu tentang 
keberadaan anak tersebut dengan tujuan agar Pembanding dapat menemui anak 
tersebut tanpa ada yang menghalangi, pemberitahuan tersebut telah disampaikan 
lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, tetapi ternyata hingga kini Pembanding tidak 
pernah menemui anak tersebut. 

Bahwa, untuk selanjutnya Pembanding mengajukan dua orang saksi, yang 
pertama bernama SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa 
BK Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada 
pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa, saksi kenal dengan Pembanding sedangkan dengan Terbanding 
baru tahu, kemudian saksi menyatakan bahwa yang dia tahu antara 
Pembanding dengan Terbanding sengketa tentang pemeliharaan anak, 
karena itu saksi diminta tolong Paman Pembanding bernama SAKSI 2 
untuk bersama-sama ke Desa TT di kabupaten Bengkulu Selatan mencari 
tahu keberadaan anak tersebut sebab menurut informasi anak itu telah 
diangkat anak oleh orang bernama ORANG 1. 

- Bahwa saksi diajak yang secara kebetulan adik saksi bernama ORANG 5 
tinggal di Desa TT, pertama berangkat ke TT pada tanggal 3 Februari 2008 
saksi menemui adiknya kemudian bertanya apa benar ORANG 1 telah 



mengkat anak, menurut adiknya benar ORANG 1 telah mengangkat anak 
dan telah dijamukan secara adat . 

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2008 saksi pergi lagi ke desa TT bersama 
paman Pembanding dengan tujuan untuk menemui Kepala Desa TT dalam 
rangka memastikan pakah benar ORANG 1 telah mengangkat anak, 
menurut keterangan Kepala Desa benar ORANG 1 telah mengangkat anak 
bahkan anak tersebut telah dirubah namanya, tetapi pada waktu jamuan 
yang diadakan ORANG 1 kepala desa tidak hadir. 

- Bahwa disamping mencari informasi tentang anak tersebut saksi dan 
paman pembanding minta kepala desa agar dipertemukan antara keluarga 
Pembanding dan keluarga Terbanding, akhirnya kepala desa minta agar 
keluarga Pembanding datang kembali ke desa TT, tetapi permintaan 
kepala desa tersebut belum pernah dipenuhi karena ada tetangga 
pembanding yang meninggal dunia. 

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pembanding membenarkan dengan 
menyatakan dapat menerima, sedangkan terbanding keberatan dengan 
menyatakan tidak benar anak tersebut ada pada ORANG 1, yang benar ada 
pada mertuanya dan tidak pernah ada jamuan tentang pengangkatan anak. 

Bahwa saksi kedua bernama SAKSI 2, umur 46 tahun, agam Islam, bertempat 
tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan 
keterangan pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal betul dengan pembanding dan terbanding begitu juga 
dengan anak mereka yang bernama ANAK 1 karena saksi adalah paman 
Pembanding, kemudian pembanding minta tolong kepada saksi pergi ke 
desa TT mencari keberadaan anaknya, yang menurut pembanding telah 
diangkat oleh orang lain bernama ORANG 1 juga tinggal di desa TT. 

- Bahwa, pada tanggal 3 Februari 2008 saksi berangkat ke desa TT menemui 
adik saksi, pertama dengan maksud bertanya apakah benar ORANG 1 
mengangkat anak, katanya memang benar ORANG 1 mengangkat anak 
sudah berjalan lebih kurang 7 bulan yang lalu dan sudah ada jamuan 
secara adat, tetapi dia tidak tahu persis anak siapa yang diangkat, hanya 
menurut cerita orang dari Bengkulu. 

- Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2008 saksi pergi lagi ke desa TT untuk 
menemui Kepala Desa dengan tujuan untuk bertanya tentang keberadaan 
anak tersebut, menurut keterangan Kepala Desa bahwa benar ORANG 1 
telah mengangkat anak dan telah ada jamuan secara adat, kemudian saksi 
minta bantuan Kepala Desa untuk mempertemukan keluarga Pembanding 
dan Terbanding. 

- Bahwa, selanjutnya Kepala Desa mengatakan kesanggupannya 
mempertemukan keluarga Pembanding dan Terbanding dengan 
memberikan nomor handphonenya agar mudah jika saksi membutuhkan 



bantuan Kepala Desa dan tidak berapa lama dari itu Kepala Desa 
memanggil saksi dan keluarga Pembanding untuk datang ke desa TT agar 
dapat menemui anak tersebut. 

- Bahwa, panggilan Kepala Desa tersebut pada waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena ada tetangga yang meninggal dunia bahkan sampai 
sekarang juga belum dapat dipenuhi tetapi saksi pernah bertemu dengan 
kakak ORANG 1 dan katanya anak yang diangkat ORANG 1 adalah anak 
Pembanding dan Terbanding. 

- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pembanding membenarkan dan 
dapat menerima, sedang Terbanding keberatan dan menyatakan bahwa 
anak tersebut tidak bersama ORANG 1 dan tidak pernah ada jamuan 
secara adat disamping itu ORANG 1 tidak punya kakak karena dia anak 
yang paling tua. 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding 
sebagaimana tersebut dalam putusan sela telah memenuhi syarat ketentuan Undang-
Undang maka harus dinyatakan kembali bahwa permohonan banding Pembanding 
dapat diterima. 

Menimbang, bahwa memperhatikan pemeriksaan tambahan Hakim Tingkat 
Pertama dan mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam 
putusan Pengadilan Agama Manna tersebut, serta memperhatikan memori banding 
Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding dan alat bukti putusan 
Pengadilan Agama Manna Nomor : 08/Pdt.G/2007/PA.Mna tanggal 4 April 2007. 

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor : 
MA.110/K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang dikuatkan dalam RAKERNAS di 
Makassar pada tanggal 4 September 2007 oleh Tim Perumus Bidang Yustisial Badan 
Peradilan Agama, bahwa dalam masalah perceraian dan hadhonah atau 
pemeliharaan anak tidak ada istilah Nebis in Idem, sehingga tidak dapat dinyatakan 
perkara tersebut tidak dapat diterima (Niet Outvankelijke Verklaard). 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim Tingkat 
Banding menilai bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama belum tepat, untuk 
itu Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut 
patut untuk dibatalkan dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai 
berikut : 

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi juga diakui 
Terbanding bahwa anak yang disengketakan yang bernama ANAK 1 lahir 
tanggal 15 Juni 2006, telah diserahkan kepada orang lain atau pihak ketiga 
tanpa persetujuan Pembanding sebagai ibu kandungnya. 

- Menimbang bahwa dari hal diatas ternyata Terbanding telah 
menyalahgunakan kepercayaan yang diserahkan Pengadilan Agama 
Manna sebagai tersebut dalam amar putusan perkara Nomor : 



08/Pdt.G/2007/PA.Mna dengan menyerahkan pemeliharaan anak tersebut 
kepada Terbanding selaku Bapaknya, disamping itu telah pula melangkahi 
hak Pembanding selaku ibu kandungnya karena penyerahan tersebut 
tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari 
Pembanding. 

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dapat 
diduga bahwa pengangkatan anak secara adat oleh orang bernama 
ORANG 1 adalah benar, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) 
angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa pengangkatan 
anak berdasarkan Hukum Islam baru sah menurut hukum berdasarkan 
penetapan Pengadilan Agama, oleh karena itu perbuatan Terbanding 
menyerahkan anak tersebut kepada ORANG 1 untuk diangkat sebagai 
anak belum dapat dikatakan sah menurut hukum, baru bersifat 
menitipkan. 

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum 
Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau 
berumur 12 tahun adalah hak ibunya, disamping itu bila dilihat dari usaha 
Pembanding sebagaimana dalam gugatan awal dan memori bandingnya 
berkehendak melakukan kewajiban selaku ibu kandung untuk memelihara 
anak tersebut. 

- Menimbang bahwa untuk mewujudkan kepentingan hidup anak tersebut 
agar mendapat rasa aman, tentram, damai, bahagia dan mempunyai masa 
depan yang baik, seharusnya dipelihara orang tua kandungnya, 
berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) di atas, maka Hakim Tingkat 
Banding berpendapat bahwa Pembanding selaku ibu kandungnya patut 
dan berhak memelihara anak tersebut, untuk itu gugatan Penggugat/ 
Pembanding patut dikabulkan. 

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim 
Tingkat Banding memrintahkan kepada Terbanding untuk menyerahkan 
anak Pembanding dan Terbanding bernama ANAK 1 kepada Pembanding. 

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum 
Islam, maka segala biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada 
Terbanding dengan mengingat pekerjaan dan hasil rata-rata Terbanding 
setiap bulannya yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan 
dengan ketentuan penyerahan biaya pemeliharaan melalui Pembanding. 

- Menimbang bahwa perkara ini termasuk kelompok perkara perceraian, 
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul 
dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding baik ditingkat pertama 
maupun pada tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar 
putusan dibawah ini. 



- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini.   

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ; 
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor : 08/Pdt.G/2007/PA.Mna 

tanggal 11 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1428 H ; 

M E N G A D I L I   S E N D I R I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding ; 
2. Menetapkan Penggugat/Pembanding (Ibunya) sebagai pemegang hak hadhonah 

(pemeliharaan) atas anak bernama ANAK 1 ; 
3. Menghukum tergugat/erbanding menyerahkan anak tersbeut kepada 

Penggugat/Pembanding ; 
4. Menghukum Tergugat/Terbanding memberikan nafkah pemeliharaan kepada 

anak tersebut minimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 
setiap bulan melaului Penggugat/Pembanding ; 

5. Menghukum penggugat/Pembanding membayar biaya yang timbul dalam 
perkara ini, untuk tingkat pertama sebesar Rp. 216.500,- (Dua ratus enam belas 
ribu lima ratus rupiah) untuk tingkat Bnading sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh 
puluh lima ribu) ; 

Demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang 
dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2007 M. bertetapan dengan tanggal 19 
Rabiul Awal 1428 H. oleh Drs. H. Syazili Mathir yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 
Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis H. M. Syamsuddin Surya, LML, S.Ag 
dan Drs. M. Dirwan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana 
diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut 
dan Sukardi, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak 
yang berperkara.  
 
Hakim Anggota  Ketua Majelis, 
dto  dto 
1.  H.M.  SYAMSUDDIN SURYA, LML. S.Ag.  Drs. H.M. SYAZILI MATHIR 
Hakim Anggota 
           dto 
2.  Drs.M.DIRWAN, SH. Panitera Pengganti 
                                                          dto 
           SUKARDI, SH 
 

 
Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera 



 
Dto. 

 
Drs. Darmadi 

 
 
 


