
P U T U S A N  
Nomor : 08/Pdt.G/2007/PTA.Bn 

 
BISMILLAHIRAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara 
perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan 
putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 

PIHAK I,  umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan 
Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, 
dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding ; 

M E L A W A N 

PIHAK II,  umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan 
Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dahulu 
Termohon sekarang Terbanding ; 

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

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Merujuk segala uraian tentang hal sebagimana termuat dalam putusan sela 
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nomor : 08/Pdt.G/2007/PTA.Bn tanggal 27 Juni 
2007 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1428 H, yang amarnya berbunyi sebagai 
berikut : 
1.  Menetapkan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;  
2.  Sebelum menjatuhkan Putusan akhir, memerintahkan kepada Hakim Tingkat 

Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Argamakmur agar membuka sidang 
untuk memeriksa/mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang 
dekat dengan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dan alat bukti 
lainnya ; 

3.  Memerintahkan kepada Pengadilan agama Argamakmur agar berkas perkara 
tersebut beserta berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali kepada 
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ; 

4.  Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ; 
Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama 

Argamakmur pada sidang sebagai berikut : 
1.  Berita acara sidang tanggal 17 September 2007 ; 
2.  Berita acara sidang tanggal 24 September 2007 ; 
3.  Berita acara sidang tanggal 29 Oktober 2007 ; 



4.  Berita acara sidang tanggal 19 Nopember 2007 ; 
Memperhatikan memori banding tanggal 28 Mei 2007 yang diajukan kuasa 

pembanding berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Mei 2007 ; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dalam putusan sela 
telah dinyatkan dapat diterima, untuk itu dalam putusan akhir ini perlu ditegaskan 
kembali bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;  

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara hasil pemeriksaan 
tambahan Hakim Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi dan orang dekat baik dari 
Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding, serta memori banding 
Pembanding ; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka pada 
setiap sidang pemeriksaan perkara tersebut Hakim Tingkat Pertma telah berusaha 
mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tidak berhasil dengan adanya 
Pemohon/Pembanding tetap mempertahankan dalil permohonannya ; 

Menimbang, bahwa ternyata sejak dari akad nikah Pemohon/Pembanding dan 
Termohon/Terbanding tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga, kedua 
belah pihak langsung berpisah dengan pulangnya Termohon/Terbanding ke rumah 
orang tuanya, maka sejak saat itu hingga kini keduanya tidak pernah melaksanakan 
kewajiban masing-masing sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 Undang-undang 
Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ; 

Menimbang, bahwa dengan adanya kedua belah pihak tidak pernah hidup 
bersama dalam satu tumah tangga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 
perkawinan sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal (1) 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak 
pernah dicapai oleh kedua bela pihak ; 

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang mendalilkan pada alasan telah terjadi 
cekcok tidak hanya terbatas pada kejadian cekcok mulut, beradu fisik, saling 
memukul atau menyiksa fisik saja, tetapi dapat diartikan secara luas yaitu menyiksa 
bathin, tidak melakukan kewajiban baik suami maupun isteri, tidak saling tegur sapa, 
tidak hidup dalam satu rumah tangga tanpa alasan yang pasti, hal ini dapat 
dikategorikan telah terjadi cekcok tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga juga dapat dijadikan alasan dalam mengajukan gugatan cerai ; 

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas dapat diduga telah terjadi cekcok 
antara kedua belah pihak sejak dari akad nikah yang sifatnya telah memuncak dan 
sulit didamaikan, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan 
Pemohon/Pembanding beralasan hukum dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) 
PP Nomor : 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk itu 
permohonan Pemohon patut dikabulkan ; 



Menimbang, bahwa untuk diwujudkan azas manfaat dan kepastian hukum 
disamping itu untuk menghindarkan timbulnya modharat yang lebih besar bagi 
kedua belah pihak, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan 
Pemohon/Pembanding beralasan dengan  merujuk kepada qaedah usul fiqhi yang 
artinya : “Menolak kemodharatan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “ Jika 
suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Dari ayat di atas dapat disimpulkan 
bahwa akibat dari perceraian baik manfaat maupun modharatnya hanya Allah yang 
mengetahui, sedangkan untuk kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan fakta, 
Hakim Tinggi berpendapat bahwa lebih banyak manfaat yang akan didapat kedua 
belah pihak apabila terjadi perceraian ; 

Menimbang, bahwa sebagimana diuraikan di atas bahwa dalil permohonan 
Pemohon/Pembanding beralasan hukum, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat 
dan menetapkan bahwa putusan Pengadilan Argamakmur tersebut patut dibatalkan 
dan akan mengadili sendiri dengan amar sebagai tersebut di bawah ini ; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 
berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 
Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada 
Pemohon/Pembanding baik di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding yang 
jumlahnya akan ditetapkan amar putusan ; 

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan kebutuhan hukum 
syara’ yang berhubungan dengan perkara ini ; 

MENGADILI 

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ; 
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Argamakmur No : 

054/BH.6/2007/PA.AGM tanggal 14 Mei 2007 M bertepatan tanggal 26 Rabiul 
Akhir 1428 H ; 

MENGADILI SENDIRI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding ; 
2. Memberikan izin kepada Pemohon/Pembanding (PIHAK I) untuk mengucapkan 

ikrar talak terhadap Termohon/Terbanding (PIHAK II) di dalam sidang 
Pengadilan Agama Argamakmur ; 

3. Menghukum Pemohon/Pembanding membayar semua biaya yang timbul dalam 
perkara ini untuk tingkat pertama sebesar Rp. 366.500,- (Tiga ratus enam puluh 
enam ribu lima ratus rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- 
(seratus sepulh ribu rupiah) ; 

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2008 M bersamaan dengan tanggal 2 Zulhijah 
1428 H oleh Drs. Mu’allimin Ahmad, SH, M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua 



Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selaku Ketua Majelis didampingi, H.M 
Syamsuddin. LML, S.Ag., dan Drs. M. Dirwan, SH., masing-masing selaku Hakim 
Anggota, putusan sebagimana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota 
tersebut dan Jisman, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak 
berperkara ; 
 
Hakim Anggota,  Hakim Ketua, 
 
Ttd.  Ttd. 
 
1.  H. M. Syamsuddin Surya, LML, S.Ag  Drs. Mu’allimin Ahmadf, SH, M.HI 

 
Ttd. 

 
2.  Drs. M. Dirwan, SH Panitera Pengganti, 

 
  Ttd. 
 
 Jisman, SH 

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

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

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 
 
Ttd. 
 
Drs. Darmadi 

 
 


