
P U T U S A N  
Nomor : 06/Pdt.G/2007/PTA.Bn 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa perkara perdata 
dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah memberikan putusan 
sebagai berikut, dalam perkara antara ; 

PIHAK I,  umum 40 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan 
Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dahulu 
TERGUGAT sekarang PEMBANDING ; 

M E L A W A N 

PIHAK II,  umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu 
rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu dahulu 
PENGGUGAT sekarang TERBANDING ; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; 
Telah memberikan berkas perkara dan telah membaca surat-surat yang 
berhubungan dengan perkara ini ; 

TENTANG DUDUK PERKARA 

Mengutip segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan 
Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor : 070/Pdt.G/2007/PA.Bn tanggal 12 
April 2007 M bertepatan dengan tanggal 24  Rabi’ul Awal 1428 H yang amarnya 
berbunyi sebagai berikut :  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 
2. Menceraikan Penggugat (Pihak II) dengan Talak Satu Ba’in Sughro ; 
3. Menetapkan anak (ANAK 2) berada dalam pemeliharaan Penggugat (Pihak 

II) dan biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Tergugat (Pihak I) sampai 
anak umur dewasa atau 21 tahun atau sekurang-kurangnya telah menikah ; 

4. Menetapkan anak (ANAK 1) boleh memilih mau ikut Penggugat (ibunya) 
atau mau ikut Tergugat (ayahnya) ; 

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu 
menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor 
Urusan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut ; 



6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini 
dihitung sebesar Rp. 253.500,- (Dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus 
rupiah) ; 

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan 
berita acara hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu 
pada tanggal 27 September 2007 yang pokok isinya sebagai berikut ; 

Bahwa, anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding (ANAK 
1) mengaku berumur 11 tahun 2 bulan karena lahir pada tanggal 6 Juli 1996 pada 
awalnya ikut Penggugat/Terbanding di Bengkulu sejak bulan Januari 2007 dan 
secara tegas menyatakan tetap akan ikut Penggugat/Terbanding (Ibunya) dengan 
alasan pindah tempat sekolah dari Curup ke Bengkulu ; 

Bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan tidak pernah memaksa anak-
anaknya untuk ikut siapa, hanya menyerahkan kepada mereka, sedangkan 
Tergugat/Pembanding tetap bersikukuh anak harus ikut Tergugat/Pembanding ; 

Bahwa, Tergugat/Pembanding mengakui bahwa pekerjaannya sekarang 
menerima upahan menggarap kebun orang lain, mencuci mobil dan ngojek 
pakai motor adiknya, kemudian menyatakan walaupun dia tidak mempunyai 
pekerjaan tetapi dia bersedia membantu biaya kebutuhan hidup dan pendidikan 
anak-anaknya, karena hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab 
baginya sebagai selaku seorang ayah ; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh 
Pembanding sebagaimana tersebut dalam putusan sela Hakim Tingkat Banding 
telah memenuhi syarat ketentuan undang-undang maka harus dinyatakan dapat 
diterima ; 

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan 
Hakim tingkat pertama dan mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana 
termuat dalam  putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu tersebut serta 
memperhatikan memori banding Pembanding dan Kontra memori banding dari 
Terbanding ; 

Menimbang, bahwa menyangkut pokok perkara tentang gugatan cerai, 
Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan telah 
dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu Hakim tingkat 
Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar kemudian 
menyatakan mengambil alih sebagai pendapat sendiri, dengan tambahan 
pertimbangan sebagai berikut ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan awal dan 
berita acara pemeriksaan tambahan oleh Hakim Tingkat Pertama, fakta 
menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah 



yang sifatnya sudah memuncak, sulit didamaikan dan tidak mungkin dapat 
disatukan kembali dan lagi pula membina rumah tangga  bersama 
tergugat/pembanding, maka merupakan kepatutan bagi Hakim Tingkat Pertama 
mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sesuai dengan ketentuan pasal 39 
(2)UU.NO.1 Th.1974 jo Pasal 22 ayat (2) PP.No.9 Th.1975 dan pendapat dalam 
Kitab Bughyatul Musytarsyidin yang artinya :  ”dan apabila telah menunjukkan 
kebencian seorang isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan 
perceraian” ; 

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang 
menetapkan bahwa anak kedua dari pihak I dan pihak II dibawah pengasuhan 
Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan 
hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 105 huruf (a) Pasal 156 huruf (a) 
Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa anak pertama dari Pihak I dan Pihak II berdasarkan 
hasil pemeriksaan tambahan Hakim Tingkat Pertama dengan merujuk ketentuan 
pasal 105 huruf (b) dan pasal 156 huruf (b) maka Hakim Tingkat Banding 
memandang perlu menetapkan bahwa anak tersebut dibawah pengasuhan 
Penggugat/Terbanding (ibunya) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 
Th. 1974 jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa 
apabila terjadi perceraian antara suami isteri maka pihak bekas suami 
berkewajiban memberikan biaya hadhonah kepada anak-anaknya ; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa kepatutan dan memperkirakan 
kemampuan yang ada pada Tergugat/ Pembanding, Hakim Tingkat Banding 
menetapkan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding 
memberi biaya hadhonah kepada 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 500.000,- (lima 
ratus  ribu rupiah) setiap bulan dibayar tunai dan langsung melalui Penggugat/ 
Terbanding sampai kedua anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun dan belum 
menikah ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1,2 dan 3) UU 
No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo 
pasal 147 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada 
Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai pencatat Nikah, 
perintah tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada Panitera tidak perlu 
ditafsirkan lagi atau perintah tambahan, untuk itu Hakim Tingkat Banding 
berpendapat bahwa perintah atau kewajiban Panitera tersebut tidak perlu 
diangkat dalan amar putusan ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas 
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Hakim Tingkat 
Pertama perlu diadakan perubahan maka dengan sendirinya putusan tersebut 



patut dibatalkan dengan mengadili sendiri dan menyatakan pula bahwa 
keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya telah terjawab dan 
tertolak untuk itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2006 maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama 
dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding, sedangkan pada tingkat banding 
dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ; 

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan 
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; 

MENGADILI 

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ; 
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu No. 070/ 

Pdt.G/2007/PA.Bn tanggal 12 April 2007 M bertepatan dengan tanggal 24 
Rabiul Awal 1428 H ; 

MENGADILI SENDIRI  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 
2. Memutuskan pernikahan Penggugat/ Terbanding (Pihak II) dari Tergugat/ 

Pembanding (Pihak I) dengan cerai fasakh ; 
3. Menetapkan anak kedua dan anak pertama dari kedua belah pihak berada 

dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat/ Terbanding (ibunya) ; 
4. Menghukum Tergugat/ Pembanding membayar biaya pemeliharaan anak 

(hadhonah) ke 2 (dua) anak tersebut minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima 
ratus ribu rupiah) setiap bulan secara tunai dan langsung ; 

5. Menghukum Penggugat/ Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat 
pertama sebesar Rp. 253.500,- (Dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus 
rupiah) ; 

6. menghukum Tergugat/ Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat 
banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; 

Demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 
yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2007 M. bertepatan 
dengan tanggal 2 Dhulqoidah 1428 H. Oleh Drs. Mu’allimin Ahmad, SH, M.Hi 
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua 
Majelis dan H.M.Syamsuddin Surya,LML, S.Ag., Drs.M. Dirwan, SH masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga 
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang 
dihadiri oleh A.Aman A.Yamin,SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri 
kedua belah pihak yang berperkara ; 



Hakim Ketua,  

Dto 

Drs. Mu’allimin Ahmad, SH, M.Hi 
 
Hakim Anggota  Hakim Anggota 

Dto    Dto 

H.M.Syamsuddin Surya, LML, S.Ag  Drs. M. Dirwan, SH 
 
 

Panitera Pengganti 

Dto  

A.Aman A. Yamin, SH 
 
 

Perincian Biaya  
1. Administrasi  :  Rp. 102.500,- 
2. Redaksi :  Rp      1.500,- 
3. Materai :  Rp.     6.000,-  

Jumlah :  Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) 
 


