
P U T U S A N 
NOMOR : 10/ Pdt.G/ 2008/ PTA.Bn 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada 
Tingkat banding, dalam persidangan  Majelis telah menjatuhkan  putusan sebagai berikut 
dalam perkara antara : 

PIHAK I,  Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat 
tinggal di, Kabupaten Bengkulu Utara,  yang dalam hal ini diwakili oleh 
Kuasa Khususnya Edy Sugiarto, SH, MH, Advokad dan Konsultan 
Hukum yang beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa 
Khusus tertanggal 31 Juli 2008 selanjutnya disebut Pembanding ;  

    M E L A W A N 

PIHAK II,  Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS Kabupaten 
Muko-Muko, bertempat tinggal di Kabupaten Muko-Muko, semula 
sebagai Pemohon sekarang disebut Terbanding ;  

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

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Arga 
Makmur tanggal 15 Juli 2008 yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H Nomor : 
157/Pdt.G/2007/PA.AGM, yang  amarnya berbunyi sebagai berikut : 

DALAM KONVENSI : 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PIHAK II) untuk mengucapkan ikrar talak 

terhadap Termohon (PIHAK I) dihadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur 
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;  

DALAM REKONVENSI 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; 

Menetapkan Mut’ah Penggugat berupa  uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;  
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagai 

pembayaran ;  
 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;  
 Mut’ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta  rupiah) ;  
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya selesai dengan cara damai 

antara Penggugat dan Tergugat ;  
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah 

disepakati ;  
 



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

yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; 
Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga 

Makmur yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2008 pihak Termohon 
telah mengajukan permohonan banding  terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. 
Permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 29 Juli 
2008 ;  

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh 
Pembanding/ Termohon dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, 
memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak 
lawannya ;  

TENTANG HUKUMYA 

Menimbang,  bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah 
diajukan oleh Pembanding/ Termohon dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara  yang 
ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan 
dapat diterima ;  

DALAM KONVENSI 
Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama 

dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan 
tersebut dan perlu dipertahankan, dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan 
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut bahwa 
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan 
kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah  warahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, serta karena Pemohon 
tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon meskipun Termohon masih 
berharap rumah tangganya untuk dapat dipertahankan ;  

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah 
sedemikian rupa serta tekad Pemohon untuk tetap menceraikan Termohon dalam keadaan 
apapun juga, maka apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan 
dan disatukan, maka akan menimbulkan kemudharatan yang  besar pada kedua belah pihak 
daripada maslahat yang diperolehnya. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat 
menolak kemudaharatan lebih diutamakan daripada mengambil  maslahat yang diperoleh 
sesuai dengan kaedah fiqhiyah : 
Artinya : “ Menolak kemudharatan  lebih diutamakan daripada memperoleh   maslahat “. 
 
Serta Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempedomani  firman  Allah, SWT dalam surat 
Al-Baqarah; 227.     
Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan thalak, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .”  
 



Oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk mengabulkan permohonan  
Pemohon tersebut sudah tepat dan patut untuk dipertahankan. 

DALAM REKONVENSI 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai 

ternyata dalam putusan  Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Pengadilan Tinggi Agama 
Bengkulu menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama  
dalam hal yang menyangkut rekonvensi  dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu  akan 
mempertimbangan  sendiri sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa memperhatikan segala rekonvensi yang diajukan Penggugat 
Rekonvensi / Pembanding kepada  Tergugat Rekonvensi/ Terbanding berupa : 

- Nafkah selama pisah ;  
- Nafkah iddah dan mut’ah ;  
- Pembagian 1/3 gaji sesuai PP Nomor: 10 Tahun 1983 ; 
Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ 

Termohon sekarang Pembanding, Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya 
menyatakan bahwa gugatan tersebut telah diselesaikan  dengan cara damai melalui fasilitas 
Hakim Mediator pada tanggal 17 Juni 2008, dengan hasil kesepakatan bahwa Tergugat 
Rekonpensi/ Pemohon Konpensi, sekarang Terbanding bersedia memberikan nafkah iddah 
dan mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon sekarang Pembanding yang 
jumlahnya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim ;  

Menimbang, bahwa apabila suatu perkara diselesaikan dengan mediasi, maka proses 
mediasi tersebut  harus memenuhi ketentuan diantaranya harus jelas siapa mediatornya dan 
jika mediasi  menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak  dengan bantuan mediator 
wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para 
pihak dan mediator ;  

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak menemukan bukti 
ketentuan sebagimana diatas baik dalam berkas perkara maupun dalam putusan, karenanya 
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu harus menyatakan bahwa perdamaian dimaksud tidak 
pernah ada dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkan secara 
tersendiri ;  

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama pisah dari Penggugat 
Rekonpensi/ Termohon Konpensi sekarang Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama 
Bengkulu memperhatikan pernyataan  Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi sekarang 
Terbanding, bahwa sejak pernyataan talak diucapkan Pemohon selalu mentransfer uang 
kerekening atas nama  anak sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya-biaya 
lainnya untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, termasuk biaya perbaikan rumah akibat 
gempa Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Pernyataan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon 
Konpensi sekarang Terbanding tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon 
Konpensi sekarang Pembanding ; 

Sikap Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi sekarang Terbanding tersebut patut 
dinilai sebagai sikap seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah yang masih perduli dan 
bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya bukan hanya sebagai ayah kepada 
anaknya, melainkan juga memenuhi kewajiban seorang suami terhadap isteri. Oleh 
karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sekarang Pembanding 
terhadap tuntutan nafkah selama pisah tersebut harus ditolak ;  



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut’ah dari Penggugat 
Rekonpensi/ Termohon sekarang Pembanding, Hakim Tingkat pertama dalam 
pertimbangannya menyatakan bahwa dari hasil kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi/ 
Termohon Konpensi  dengan Tergugat  Rekonpensi/ Pemohon Konpensi, Tergugat 
Rekonpensi/ Pemohon Konpensi bersedia memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada 
Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi yang jumlahnya diserahkan kepada 
pertimbangan Majelis Hakim ;  

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dinyatakan oleh Hakim tingkat pertama dalam 
pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak menemukan hasil 
kesepakatan  tersebut. Hal tersebut terdapat pada kesimpulan  akhir para pihak, dimana  
Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa mengenai tuntutan Termohon 
telah diselesaikan secara damai dengan Permohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulan 
akhirnya menyatakan bahwa kalau memang Pemohon tetap dengan permohonannya, 
Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim. 

Namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu merujuk pada Pasal 149 (b) 
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, 
maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isteri jo Pasal 150 Kompilasi 
Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari 
bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz. Oleh karenanya maka pertimbangan Hakim tingkat 
pertama sepanjang yang  menyangkut kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada 
Penggugat Rekonpensi/ Temohon Konpensi, serta besaran nafkah iddah tersebut sudah tepat 
dan benar, karenanya harus dipertahankan ;  

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Termohon  sekarang 
Pembanding yang  menuntut pembagian gaji menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1983,  Hakim tingkat pertama  tidak mempertimbangkan tuntutan tersebut, maka 
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu mempertimbangkan hal tersebut, sebagai berikut : 

Bahwa dalam Hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak 
hanya terbatas mengenai mutah dan nafkah selama masa iddah, maka ketentuan kewajiban 
suami menyerahkan  1/3  gaji kepada isteri yang sudah dijatuhi talak sebagimana diatur  
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 1990, harus dipahami sebagai kewajiban mut’ah. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi 
Agama Bengkulu memandang perlu mengubah kewajiban menyerahkan 1/3 gaji Tergugat 
Rekonpensi menjadi kewajiban membayar mutah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai 
dengan  firman Allah dalam Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 241 yang berbunyi :  

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mutah menurut 
yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa. 

Juga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang 
jumlah nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 160 
Kompilasi Hukum Islam. 
 
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,  maka 
berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 segala biaya yang 
timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon ; ------------- 



Untuk Tingkat pertama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi dan untuk 
tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; 

Mengingat Hukum Islam dan segala Peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan perkara ini ;  

M E N G A D I L I 

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Termohon ; 
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 15 Juli 2008 bertepatan 

dengan tanggal 11 Rajab 1429 H Nomor : 157/Pdt.G/2007/PA.AGM. yang dimohonkan 
banding tersebut dengan perbaikan amar putusan, sehingga keseluruhan amar putusan 
berbunyi sebagai berikut ; 

 DENGAN MENGADILI SENDIRI 

Dalam Konvensi 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi/ Terbanding ; --------------- 
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konpensi/ Terbanding PIHAK II untuk 

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konpensi/ Pembanding PIHAK I 
didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah putusan ini berkekuatan 
hukum tetap. ----------------------------------- 

Dalam Rekonvensi 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sebagian ; ----  
2. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sebesar Rp. 

3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; ------------------------------------- 
3. Menetapkan mut’ah untuk Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sebesar Rp. 

7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; --------------------------------------------- 
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk menyerahkan nafkah iddah 

dan mut’ah tersebut yang keseluruhannya berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding ; -----------------------------------------
------------------------------- 

5. Menolak gugatan Pengugat Rekonpensi/ Pembanding selain dan selebihnya ; ----------
---------------------------------------------------------------- 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 
- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Terbanding untuk membayar biaya 

perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu 
rupiah) ; ------------------------------------------------------------ 

- Membebankan kepada Termohon Konpensi/ Pembanding untuk membayar biaya 
perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)  

 
 Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama 

Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 28 
Dzulqaidah 1429 H oleh kami H.M. Syamsuddin Surya, LML, S.Ag  yang ditunjuk oleh Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis Drs. H. Ashari Idris,  MH dan 
Dra. N. Muawaroh, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu 
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan 



dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Ahmad Syuhirman, S.Pd sebagai Panitera 
Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara . 

 
Hakim Ketua, 

 
Dto 

 
      H.M. SYAMSUDDIN SURYA, LML, S.Ag 

 
 
           Hakim Anggota,  Hakim Anggota, 
 
 Dto Dto 
 
Drs. H. ASHARI IDRIS, MH                                 Dra. N. MUNAWAROH, SH 
 
 

Panitera Pengganti, 
 

Dto 
 

AHMAD SYUHIRMAN, S.Pd 
 
 
 

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

 
 

Untuk salinan sesuai dengan aslinya 
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 
 
Dto 
 
Drs. Darmadi 
 
 


