
P U T U S A N 
Nomor : 10/Pdt.G/2007/PTA.Bn 

 
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 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Ibu 
Rumah Tangga,  bertempat tinggal di Kota Bengkulu dahulu sebagai 
TERMOHON  sekarang  PEMBANDING  pada tingkat banding 
telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat/ Penasehat 
Hukum pada lembaga bantuan hukum Hena (Hukum Edukasi 
Perempuan dan Anak) beralamat di Kota Bengkulu dengan surat 
kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2007 dan telah terdaftar di 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu pada tanggal 3 
Agustus 2007 Nomor : 32/Pdt.G/2007/PA.Bn ; 

M E L A W A N 

PIHAK II, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan 
Dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu dahulu PEMOHON 
sekarang TERBANDING ;  

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

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

Mengutip segala  uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan 
Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu  Nomor:  164/Pdt.G/2007/ PA.Bn   tanggal  24 
Juli 2007 M.  bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1428 H.  yang amarnya berbunyi 
sebagai berikut:  

DALAM KONVENSI : 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 
2. Menetapkan memberi kan izin kepada Pemohon PIHAK II untuk mengucapkan 

ikrar talak terhadap Termohon PIHAK I di depan sidang Pengadilan Agama 
Kelas IA Bengkulu ;  

3. Menghukum Pemohon (PIHAK II) untuk membayar kepada Termohon (PIHAK I) 
berupa : 
3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- x 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga 

juta rupiah) ; 



3.2. Mut’ah berupa emas 10 gram 24 karat; 
3.3. Kiswah berupa seperangkat alat sholat dan surat yasin; 

Membaca akta banding permohonan banding yang dibuat oleh Panitera 
Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2007 
Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan 
Agama Kelas IA Bengkulu Nomor : 164/Pdt.G/2007/PA.Bn tanggal 24 Juli 2007 M, 
bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1428 H. Bahwa permohonan banding tersebut 
telah diberitahukan pada pihak lawan ;  

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan 
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara 
sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan 
banding tersebut formil dapat diterima ; 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan hukum 
sebagaimana ternyata dalam putusan Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat 
Banding telah menyimpulkan kemudian menyatakan sependapat dengan 
pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan 
perubahan dan tambahan sebagai berikut ; 

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang 
pokok perkara yaitu tentang perceraian dilihat dari fakta dan ketentuan hukum yang 
berlaku telah benar dan tepat untuk itu Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 
putusan tersebut patut dikuatkan dengan alasan sebagaimana disebut dalam surat 
Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “ Jika hati berketetapan hati untuk menjatuhkan 
talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ; 

 Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah 
sedemikian rupa yang sudah sulit untuk disatukan dalam kehidupan satu rumah 
tangga yang aman, tentram dan damai, sakinah, mawaddah dan rahmah serta 
Pemohon sendiri sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap 
Termohon, maka berdasarkan fakta tersebut serta memperhatikan keduanya dalam 
status perkawinan akan menimbulkan mudharat yang besar bagi kedua belah pihak, 
karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengizinkan Pemohon 
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sudah tepat dan sesuai dengan kaedah 
ushul yang artinya : “Menolak kemodharatan lebih diutamakan dari mengambil 
kemaslahatan” ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan 
bahwa Pemohon/Terbanding telah berketetapan hati untuk mentalak 
Termohon/Pembanding dengan maksud untuk menolak kemudaratan yang akan 
timbul bagi kedua belah pihak, merupakan suatu alasan yang dibenarkan hukum 
sya’ra ; 



Menimbang, bahwa buku Surat Yasin yang diletakkan pada point 3.3 tersebut 
juga keliru karena pengertian kiswah adalah pakaian sebagai disebutkan dalam ayat 
233 surat Al-Baqoroh yang artinya : “kewajiban seorang bapak memberi kepada 
anak-anaknya rezeki/nafkah dan paian yang baik”, dan disebut pula dalam ayat 89 
surat Al-Maidah yang artinya : “Maka keparat sumpah itu memberikan makan 10 
orang miskin dengan makan yang sederhana atau memberikan pakaian mereka atau 
memerdekakan seorang hamba” ;  

Menimbang, pengertian kiswah tersebut disebut pula dalam Ensiklopedia Islam 
hal 220 dan Ensiklopedi Indonesia edisi 3 (tiga) hal 1788 dengan dua pengertian : 
1. Kain hitam yang menutupi Ka’bah ; 
2. Pemberian pakaian dari seorang Bapak kepada anak atau kepada isteri ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim Tingkat 
Pertama dengan memasukkan sebuah Buku Surat Yasin ke dalam Kiswah adalah 
keliru seharusnya dimasukkan ke dalam amar point 3.2 yaitu Mut’ah. Karena 
memberikan Mut’ah merupakan kewajiban seorang suami yang mentalak isterinya 
sebagaimana disebutkan dalam ayat 241 surat Al-Baqarah yang artinya : “Bagi 
wanita-wanita yang diceraikan berhak mendapatkan mut’ah dengan baik merupakan 
kewajiban bagi orang yang taqwa” ; 

Oleh karena itu pengertian Mut’ah tersebut sebagaimana dalam pasal 1 huruf 
(j) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang 
dijatuhi talak berupa benda atau uang atau lainnya. 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim 
Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Hakim Tingkat Pertama perlu 
diadakan perbaikan ; 

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon sebagai disebutkan 
dalam memori bandingnya dengan menyatakan bahwa putusan Hakim Tingkat 
Pertama tidak sah sebab tidak didukung oleh alat bukti saksi yang benar menurut 
Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut tidak dapat diterima, berdasarkan 
ketentuan pasal 116 huruf (f) maka harus didengar keterangan keluarga serta orang-
orang yang dekat suami isteri tersebut ; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan di atas, fakta 
menunjukan sebagai tersebut dalam berita acara sidang Pembanding/Termohon 
mengakui telah terjadi percekcokan dan perselisihan antara Pembanding/Termohon 
dengan Terbanding/Pemohon sejak terungkap perbuatan Pembanding/Termohon 
meminjam uang pada pihak ketiga dan diakui pula sejak terjadi percekcokan sampai 
Pembanding/Termohon ditahan telah ada usaha damai tetapi tidak berhasil hal ini 
menunjukkan bahwa sifat dari perselisihan tersebut terus menerus dan sulit untuk 
didamaikan ; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kelompok perkawinan, 
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 
disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang 



timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding sedangkan 
untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ; 

Mengingat ketentuan pasal-pasal dan Undang-undang dan ketentuan hukum 
sya’ra yang berkaitan dengan perkara ini ; 

M E N G A D I L I 

1. Menerima permohonan banding Pembanding ; 
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor : 164/ Pdt.G/ 

2007/ PA.Bn, tanggal 24 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1428 H.  
dengan perbaikan amar putusan sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai 
berikut ; 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PIHAK II) untuk mengucapkan 

ikrar talak terhadap Termohon (PIHAK I) di depan sidang Pengadilan Agama 
Kelas IA Bengkulu ; 

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : 
3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- x 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,-  
3.2. Mut’ah berupa emas 10 gram 24 karat dan sebuah Buku Surat Yasin. 
3.3. Kiswah berupa pakaian seperangkat alat sholat ; 

4.  Menghukum Pemohon/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat 
pertama sebesar Rp 276.500,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) 
dan menghukum Termohon/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat 
banding Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; 

Demikian putusan ini diambil dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada 
hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17  Syawal  l428 H. 
Drs. H.M. Syazili Mathir ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama 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 juga 
oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh 
Hakim Anggota  tersebut dan  Maryam Sanaria, BA selaku Panitera  Pengganti  
dengan tidak 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 
  
 MARYAM SANARIA, BA 

 
 
Perincian Biaya Banding : 
1.  Administrasi :  Rp 102.000,- 
2.  Redaksi :  Rp     1.500,- 
3.  Materai :  Rp     6.000,- 
 JUMLAH :  Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) 
 
 
 

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya 
Plt. Panitera 

 
Dto. 

 
Drs. Darmadi 

 
 


