
P U T U S A N 
Nomor : 07/Pdt.G/2008/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 gugat cerai antara pihak-pihak :  

PIHAK I,  umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan 
PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu dulu sebagai 
TERMOHON  sekarang  PEMBANDING ; 

M E L A W A N 

PIHAK II, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan 
PNS Kabupaten Lebong, bertempat tinggal di Kota Bengkulu dulu  
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:  261/Pdt.G/2007/ PA.Bn tanggal 15 
April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabi’ul Akhir 1429 H. yang amarnya 
berbunyi sebagai berikut: 

DALAM KONVENSI: 
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;  

DALAM REKONVENSI: 
1. Mengabulkan  gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;  
2. Menghukun Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi 

2.1.  Nafkah pisah   Rp.  450.000,-  perbulan selama 10 bulan   sebesar   Rp. 
4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah); 

2.2. Nafkah iddah  selama tiga bulan  sebesar   Rp. l.350.000,-  (Satu juta tiga ratus 
lima puluh ribu rupiah); 

2.3. Kiswah berupa seperangkat alat shalat ; 
2.4. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;  
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3. Menghukum   Tergugat   Rekonvensi    untuk  membayar  nafkah  dua  orang   
anak bernama    ANAK 1   dan ANAK 2 sampai  dewasa minimal Rp. 500.000,-      
(Lima ratus ribu rupiah) perbulan ; 

4. Menolak untuk selain dan selebihnya ; 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya 

perkara sebesar  Rp. 356.000,- ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ); 
Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Kelas I A Bengkulu pada tanggal 25 April 2008, Pembanding telah 
mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kelas IA 
Bengkulu Nomor : 261/ Pdt.G/ 2007/ PA.Bn, tanggal l5 April 2008 M. bertepatan 
dengan tanggal 8 Rabi’ul Akhir l429 H. permohonan banding tersebut telah 
diberitahukan kepada pihak lawannya ;  

Memperhatikan memori  banding yang diajukan Pembanding dan Kontra 
memori banding dari Terbanding ;  

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh 
pihak 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 untuk itu Hakim 
Tingkat Banding menyatakan terhadap pertimbangan dalam Konvensi sependapat 
dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan menambah pertimbangan 
sedangkan untuk gugatan Rekonvensi perlu dipertegas dengan menyempurnakan 
pertimbangan sebagai berikut ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang fakta menunjukan bahwa 
kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan sulit untuk 
didamaikan begitu juga pihak Pemohon/Terbanding sangat berkeinginan untuk 
mengakhiri hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan Termohon/ 
Pembanding, keinginan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dalam Agama 
sebagai disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “Jika  suami  telah 
berketetapan hati untuk  menjatuhkan talak  maka sesungguhnya  Allah Maha 
Mendengar Lagi Maha Mengetahui” ;  

 Menimbang, bahwa apabila  kehidupan rumah tangga Pemohon/ Terbanding 
dan Termohon/Pembanding tidak ditentukan kepastian status hukumnya, maka 
dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan untuk itu menolak 
kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan sebagai 
disebutkan dalam qaidah Fiqhiyah yang artinya : “Menolak kemudharatan lebih 
diutamakan dari mengambil kemaslahatan” ;   
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan pertimbangan 
Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Tingkat Banding menilai patut permohonan 
Pemohon Terbanding dikabulkan;   

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, HakimTingkat Pertama telah 
mempertimbangkan berdasarkan hukum sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam pasal 80 ayat (2) jo pasal 149 huruf (a), (b) dsn (d) serta pasal 158 hurup 
(b) dan telah mengabulkan seluruh pokok gugatan Rekonvensi, maka Hakim Tingkat 
Banding menilai bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut telah tepat 
sesuai pula dengan ketentuan dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: “Bagi  
wanita-wanita  yang  diceraikan  mendapat  mut’ah  dengan baik merupakan  
kewajiban bagi orang yang takwa” ;  

Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: “Kewajiban seorang    
Bapak   untuk    memberikan    kepada   anak-anaknya rezeki (nafkah) dan pakaian 
dengan baik” ;  

Menimbang, bahwa tuntutan pokok dalam Rekonvensi seluruhnya dikabulkan 
tapi ternyata dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama masih menetapkan bahwa 
gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya untuk itu Hakim 
Tingkat Banding berpendapat amar putusan perlu disempurnakan, karena apabila 
seluruh pokok gugatan telah dikabulkan walaupun beban pembayaran yang harus 
ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi ditetapkan Hakim, pada dasarnya seluruh 
tuntutan telah dikabulkan ;      

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor : 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 3 
Tahun 2006 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ 
Terbanding, untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding yang 
jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;  

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. Menerima permohonan banding Pembanding ; 
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor : 261/ Pdt.G/ 

2007/ PA.Bn, tanggal 15 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabi’ul Akhir 
1429 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga keseluruhannya berbunyi 
sebagai berikut : 

DALAM KONVENSI : 
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;  

DALAM REKONVENSI : 
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;  
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi: 

2.1.  Nafkah  madiyah  (pisah) Rp. 450.000,- perbulan selama 10   (sepuluh) bulan 
sebesar   Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;  

2.2.  Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. l.350.000,- (satu juta tiga ratus 
lima puluh ribu rupiah ; 

2.3.  Kiswah berupa seperangkat alat shalat ;  
2.4.  Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram ;  

3.   Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak 
bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sampai dewasa minimal Rp. 500.000,- (lima ratus 
ribu rupiah) setiap bulan;  

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI : 
Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya 

perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 356.000,-(Tiga ratus lima puluh enam ribu 
rupiah) dan menghukum Pembanding/ Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi 
untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam  ribu 
rupiah);  

Demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dijatuhkan dalam 
permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan 
tanggal 11  Rajab  l429 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  Nirmawati, 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 
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           NIRMAWATI, SH. 
 

 
Perincian Biaya : 
-  Biaya Materai : Rp.  6.000,- 
      Jumlah : Rp.  6.000,-   (enam  ribu rupiah) 
 
 

Salinan  sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 
Panitera,   
 
dto 
    
Drs. .DARMADI 

 
 
 
 
 
 


