
P U T U S A N 
Nomor :  09 / Pdt.G/ 2008/ PTA.Bn 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat 
banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan   putusan sebagai berikut, dalam 
perkara antara ;  

PIHAK I ,  Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan swasta, 
Bertempat Tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dulu disebut 
TERGUGAT/ PELAWAN  selanjutnya disebut PEMBANDING; 

                                  M E L A W A N 

PIHAK II,   Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan honorer, Bertempat Tinggal di 
Kabupaten Rejang Lebong,  semula sebagai PENGGUGAT/ TERLAWAN  
selanjutnya disebut sebagai  TERBANDING  

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

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip segala  uraian tentang hal ini  sebagaimana  yang termuat dalam putusan 
verzet Pengadilan Agama Curup Nomor : 259/ Pdt.G/ 2007/ PA.Crp.  tanggal 21 Agustus 2008 
M bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
1.  Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap Pelawan/ Tergugat semula putusan verstek  

tertanggal 27 Desember 2007  Nomor : 259/ Pdt.G/ 2007/ PA.Crp. tersebut di atas tidak  
tepat dan tidak beralasan ; 

2.  Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;  
3.  Mempertahankan putusan verstek nomor: 259/Pdt.G/ 2007/ PA.Crp. tanggal 27 

Desember 2007 ; 
4.  Biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah), termasuk di 

dalmnya biaya yang tercantum dalam putusan verstek dibebankan kepada Terlawan/ 
Penggugat semula ; 

Mengutip pula segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam 
putusan verstek Pengadilan Agama Curup Nomor :  259/ Pdt.G/ 2007/ PA.Crp.  tanggal 27 
Desember 2007, karena putusan verstek ditujukan dalam diktum putusan verzet  tersebut 
merupakan yang dipertahankan  yang amar putusannya sebagai berikut : 
1.  Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang 

menghadap di persidangan, tidak hadir;  
2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
3.  Menceraikan Penggugat ( PIHAK II ) dari Tergugat (PIHAK I ) dengan talak satu ba’in 

sughro; 



4.  Menetapkan anak yang bernama ANAK I berada dalam asuhan dan pemeliharaan 
Penggugat sebagai ibu kandungnya; 

5.  Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama  ANAK I kepada Penggugat; 
6.  Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini 

dihitung  sebesar Rp. 256.000,- ( Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);  
Membaca surat permohonan  banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Curup tanggal 01 September 2008, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas 
putusan verzet Pengadilan Agama Curup Nomor : 259/ Pdt.G/ 2007/ PA.Crp. tanggal 21 
Agustus 2008 bertepatan dengan tanggal  19 Sya’ban 1429 H.  permohonan banding mana 
telah diberitahukan  kepada  pihak lawan/ Terbanding pada tanggal 03 September 2008 ; 

Memperhatikan  dengan  seksama  memori  banding  dan  kontra  memori  banding 
yang  diajukan  pihak-pihak   yang  berperkara.  Memori  dan  kontra  memori  mana  telah 
diberitahukan kepada pihak lawan ;  

TENTANG  HUKUMNYA 

Menimbang,  bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam 
tenggang waktu dan dengan  cara-cara sebagaimana  ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, oleh sebab itu  permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan 
dapat diterima ; 

Menimbang,  bahwa pada perinsipnya tidak ada hal-hal yang baru dari keberatan-
keberatan  yang dikemukakan oleh Pembanding  dalam memori bandingnya, melainkan 
telah masuk dalam pertimbangan  Hakim tingkat pertama, namun Hakim tingkat banding  
tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama, justeru itu Hakim  
tingkat banding  akan memberikan pertimbangan  dan putusan  sebagaimana akan 
disebutkan  di bawah ini; 

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan hukum dan putusan  Hakim tingkat 
pertama yang menceraikan Penggugat ( PIHAK II ) dari tergugat ( PIHAK I), Hakim tingkat 
banding dapat menyetujui dan mempertahankan untuk dijadikan pertimbangan dan 
pendapat sendiri, sehingga karenanya putusan  Hakim tingkat pertama tersebut, dalam hal 
ini sepenuhnya dapat dipertahankan ;   

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan  Hakim tingkat 
pertama  yang pada pokoknya  menetapkan anak yang bernama ANAK I yang belum 
mumayyiz  berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya 
sudah tepat dan benar  sesuai dengan pasal 105 (a) KHI,  maka dari itu  Hakim tingkat 
banding sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama justeru itu putusan Hakim 
tingkat pertama  dalam hal ini dapat dipertahankan ;   

Menimbang, bahwa anak yang bernama   ANAK I yang sekarang dikuasai, diasuh 
oleh Pembanding dan Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memberikan 
putusannya yaitu menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, 
Hakim tingkat banding  sependapat dengan Hakim tingkat pertama.   Justeru   itu   putusan   
Hakim   tingkat   pertama    dalam   hal  ini   patut   untuk dipertahankan ;  

Menimbang, bahwa  hak asuh/ pemeliharaan anak yang bernama ANAK I berada 
pada Penggugat/ Terlawan/ Terbanding sebagaimana  pertimbangan tersebut di atas, maka 
sesuai dengan dengan pasal 41 hurup (b) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 105 
hurup (c) Kompilasi Hukum Islam. Hakim tingkat banding  berpendapat, Tergugat/ 



Pelawan/ Pembanding sebagai bapak tetap berkewajiban  menanggung biaya  pemeliharaan 
terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, justeru itu Tergugat/ Pelawan/ 
Pembanding  harus dibebani memberikan biaya pemeliharaan tersebut melalui  Penggugat/ 
Terlawan/ Terbanding  yang jumlahnya minimal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap 
bulannya ;  

Menimbang, bahwa   atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan  
Hakim tingkat pertama  dalam hal pembebanan  biaya perkara dalam putusan  verstek  dan 
verzet kepada Penggugat/ Terlawan/ Terbanding, Hakim tingkat banding tidak sependapat  
dengan Hakim tingkat pertama  dengan pertimbangan sebagai berikut ;   

Menimbang, bahwa  sesuai dengan pasal 89 ayat (1)  Undang-undang Nomor : 7 
tahun 1989  yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006,  tentang  Peradilan 
Agama, biaya perkara dalam bidang  perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau 
Pemohon, maka dari itu dalam putusan verstek sebagai pihak Penggugat adalah Penggugat/ 
Terlawan/ Terbanding, justru itu dia pantas dibebani  biaya perkara sebagaimana putusan 
Hakim tingkat pertama, makanya putusan Hakim tingkat pertama  dalam hal ini  patut 
untuk dipertahankan, sedangkan pembebanan biaya perkara  verzet kepada  kepada 
Penggugat/ Terlawan/ Terbanding, hakim tingkat banding tidak sependapat  dengan Hakim 
tingkat pertama, karena yang menjadi Pemohon dalam putusan  Verzet adalah Tergugat/ 
Pelawan/ Pembanding, justeru itu sesuai  dengan pasal 89 ayat (1) tersebut di atas,  Tergugat/ 
Pelawan/ Pembanding  patut dibebani biaya perkara dalam putusan  verzet dan juga biaya 
perkara di tingkat banding    sebagai pihak pemohon banding; 
           Mengingat, bahwa  segala peraturan perundang-undangan yang berlaku  serta hukum 
syara’ yang berkaitan  dengan perkara ini ;  

M E N G A D I L I 

1.  Menerima permohonan banding Pembanding;  
2.  Membatalkan putusan verstek Pengadilan Agama Curup Nomor : 259/ Pdt.G/ 2007/ 

PA.Crp tanggal 21 Agustus 2008  yang mempertahankan  putusan verstek  Pengadilan 
Agama Curup  tanggal 27 Desember 2007;  

DENGAN MENGADILI SENDIRI 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat/ Terlawan/ Terbanding seluruhnya;   
2.  Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Terggat/ Pelawan/ Pembanding ( PIHAK I ) 

terhadap Penggugat/ Terlawan/ Terbanding ( PIHAK II ); 
3.  Menetapkan anak yang bernama ANAK I  berada dalam asuhan dan pemeliharaan  

Penggugat/ Terlawan/ Terbanding; 
4.  Menghukum Tergugat/ Pelawan/ Pembanding untuk menyerahkan anak bernama 

ANAK I kepada Penggugat/ Terlawan/ Terbanding;  
5.  Menghukum Tergugat/ Pelawan/ Pembanding untuk membayar  biaya pemeliharaan 

anak tersebut di atas  secara tunai dan langsung melalui Penggugat/  Terlawan/ 
Terbanding  minimal Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupah )  setiap bulan sampai anak 
tersebut dewasa; 

6.  Membebankan kepada Penggugat/ Terlawan/ Terbanding  membayar biaya perkara  
dalam putusan verstek sebesar  Rp. 256.000,- ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ); 

7.  Membebankan  kepada Tergugat/ Pelawan/ Pembanding membayar biaya perkara  
dalam putusan  verzet  sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah );    



8.  Membebankan kepada Tergugat/ Pelawan/ Pembanding  membayar biaya perkara di 
tingkat  banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;   

 
Demikianlah putusan ini diambil dalam permusyawaratan Majelis  Hakim pada hari 

Rabu tanggal   03  Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal  04  Dzulhijah 1429 H  
dengan  Drs. Mu’allimin Ahmad, SH. MHI.   yang ditunjuk  oleh  Ketua Pengadilan   Tinggi 
Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Dirwan, SH. Dan   Dra. N. Munawaroh, 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 dan Drs. Nanang Juanda selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak 
yang berperkara; 

 
Hakim Anggota  
 
         dto        
 

1.  Drs. M.   DIRWAN, SH 
 
          dto  
 

2. Dra. N.  MUNAWAROH, SH 
 

Hakim Ketua 
 

dto 
 

Drs. MUALLIMIN AHMAD, SH. MHI 
 
 
 

 

Panitera Pengganti 
 

dto 
 

Drs. NANANG JUANDA 
Perincian Biaya : 
Biaya  Materai Rp. 6.000,- 
Jumlah  Rp.  6.000,- 
 ( Enam ribu rupiah ) 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 
 
dto 
 
Drs. Darmadi 


