
P E N E T A P A N 
Nomor : 03/Pdt.G/2008/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 telah menjatuhkan 
penetapan sebagai berikut dalam perkara antara : 

PIHAK I,  umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, 
bertempat tinggal di Kota Bengkulu selanjutnya disebut 
PEMOHON/PEMBANDING ; 

M E L A W A N 

PIHAK II,  umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, 
bertempat tinggal di Kota Palembang selanjutnya disebut 
TERMOHON/TERBANDING ; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; 
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip uraian sebagimana termuat dalam putusan yang telah dijatuhkan 
oleh Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu tanggal 13 Februari 2008 M bertepatan 
dengan tanggal 6 Syafar 1429 H nomor : 265/Pdt.G/2007/PA.Bn. 

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 
Agama Kelas IA Bengkulu yang menyatakan pada hari Kamis tanggal 21-2-2008 
Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan 
Agama tersebut dan permohonan banding aquo telah diberitahukan pada pihak 
lawannya.  

Membaca surat permohonan pencabutan banding yang telah dibuat oleh 
Pembanding pada tanggal 25 dan dituangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas 
IA Bengkulu dalam akta pencabutan permohonan banding tertanggal 23 April 2008 
dan karena telah memenuhi persayaratan banding, didaftarkan di bawah register 
nomor : 03/Pdt.G/2008/PTA.Bn tertanggal 1 April 2008. 

M E N I M B A N G 

Menimbang, bahwa perkara dimaksud telah terdaftar sebagai perkara banding 
di bawah register banding nomor : 03/Pdt.G/2008/PTA.Bn tertanggal 1 April 2008, 
karenanya harus diselesaikan secara hukum yang berlaku. 

Menimbang, bahwa karena permohonan banding tersebut telah dicabut maka 
tidak ada alasan yuridis lagi untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail dan 



mengadilinya, sehingga pencabutan permohonan banding oleh pemohon 
pembanding tersebut di atas dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan 
kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk mencoret perkara 
banding tersebut dari register banding serta memerintahkan Panitera Pengadilan 
Agama Kleas IA Bengkulu agar penetapan pencabutan banding ini diberitahukan 
kepada kedua belah pihak yang berperkara. 

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan pencabutan banding tersebut 
dilakukan oleh pemohon pembanding setelah proses perkaranya pada tingkat 
banding, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding 
patutlah dibebankan kepada pemohon/pembanding. 

Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan kompilasi hukum islam serta dalil syar’i lainnya yang berkenaan dengan 
perkara ini. 

MENETAPKAN 

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding (PIHAK I) 
atas putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu tanggal 13 Februari 2008 M 
bertepatan dengan tangal 6 Syafar 1429 H nomor : 265/Pdt.G/2007/PA.Bn telah 
dicabut ; 

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk mencoret 
perkara banding tersebut dari register banding ; 

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk 
segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak 
berperkara ; 

- Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar segala biaya 
yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- 
(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; 

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2008 M bersamaan 
dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1429 H oleh Drs. H. Matardi. E, SH, MH sebagai 
Ketua Majelis, Drs. H. Arzum Ali, SH dan Drs. H. M. Syazili Mathir sebagai Hakim 
Anggota serta Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
pada hari itu juga dan dihadiri oleh Ahmad Syuhirman, S.Pd sebagai Panitera 
Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut dengan tidak dihadiri oleh kedua belah 
pihak yang berperkara. 
 

Hakim Anggota,  Hakim Ketua, 
 

 Ttd.  Ttd. 
 

Drs. H. Arzum Ali, SH  Drs. H. Matardi. E, SH, MH 
 



 
 Ttd. 
 
Drs. H. M. Syazili Mathir  Panitera Pengganti, 
 
  Ttd. 
 
 Ahmad Syuhirman, S.Pd 

 
Perincian Biaya Perkara  
1. Biaya Proses  :  Rp. 169.000,- 
2. Biaya Materai  :  Rp.     6.000,- 

Jumlah   Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 
 


