
          P U T U S A N 
         NOMOR : 01/Pdt.G/2009/PTA.Bn 

 
         BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat 
banding, dalam persidangan  majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam 
perkara antara : 

PIHAK I,  Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Pemda 
Propinsi Bengkulu, tempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini  
memberikan Kuasa Khusus kepada MERI AGUSTINI, SH Advokad/ 
Penasihat Hukum Pada Kantor MERI AGUSTINI, SH dan Rekan yang 
beralamat di Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 
Nopember 2008 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kelas IA 
Bengkulu tanggal 19 Nopember 2008 Nomor : 0232/Pdt.G/2008/PA.Bn 
semula Pemohon sekarang Pembanding ;  

M E L A W A N 

PIHAK II, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu 
rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini 
memberikan Kuasa Khusus kepada BENNI RIDHO, SH, NEDIYANTO 
RAMADHAN AKIL, SH, HANAFI PRANAJAYA, SH  dan IRAWAN, SH 
Advokad pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Azazi Manusia 
(PAHAM) Bengkulu  yang beralamat di Kota Bengkulu  berdasarkan 
Surat Kuasa tanggal 28 Nopember 2008 yang terdaftar di Pengadilan 
Agama Kelas IA Bengkulu Nomor:    0042/0232/Pdt.G/2008/PA.Bn semula 
Termohon sekarang Terbanding ;  

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

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagimana tersebut dalam putusan 
Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor : 0232/Pdt.G/2008/PA.Bn tanggal 12 Nopember 
2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1429 Hijriyah yang amarnya berbunyi 
sebagai berikut :  
DALAM EKSEPSI 

- Menolak eksepsi Termohon untuk  seluruhnya 
DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;  
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PIHAK I) untuk mengucapkan ikrar 

talak terhadap Termohon  (PIHAK I) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas IA 
Bengkulu ;  

3. Menolak untuk selain dan selebihnya ; 



DALAM REKONVENSI 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ; 
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam pemeliharaan dan 

pengasuhan Termohon Konvensi/  Penggugat Rekonvensi ;  
3. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua 

anak  tersebut setiap bulannya melalui Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi 
sesuai dengan kebutuhan anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 
tahun sekurang-kurangnya telah menikah ; 

4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kepada 
Termohon Konvensi/ Penggugat  Rekonvensi berupa :  
4.1.  Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta  rupiah) ; 
4.2.  Mut’ah berupa uang sejumlah Rp  10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; 
4.3. Kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima 

puluh ribu rupiah) ;  
5. Menolak untuk selain dan selebihnya ; 
 
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 
- Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)  
Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Kelas IA Bengkulu bahwa Pembanding dengan surat pernyataan permohonan banding yang 
dibuat oleh MERI AGUSTINI, SH Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 19 Nopember 
2008  telah mengajukan permohonan terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas IA 
Bengkulu  tanggal 12 Nopember 2008 Masehi bersamaan dengan  tanggal 14 Dzulqaidah 
1429 H Nomor : 0232/Pdt.G/2008/PA.Bn dan permohonan banding  tersebut dengan resmi 
telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 25 Nopember 2008 dengan seksama ; 

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pemohon, telah mengajukan  
Memori Banding tertanggal 2 Desember 2008 ; 

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbading semula Termohon telah mengajukan 
Kontra Memori Banding  tertanggal 17 Desember 2008 ;  

TENTANG HUKUM 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan pihak 
Pembanding , telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan 
menurut perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat 
diterima ;  

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar hal-hal 
yang dipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan dalam hal ini 
tidak sepenuhnya sependapat dengan sebagian pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat 
Pertama dan akan memberikan pertimbangan dan putusan sendiri sebagaimana akan 
disebutkan dibawah ini ;  

Menimbang, sepanjang apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Hakim 
Tingkat Pertama tentang eksepsi, Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan 
Hakim Tingkat Pertama, karena walaupun Pemohon/ Pembanding  merubah tuntutannya, 
tetapi dia tidak merubah substansi isi permohonanannya, yaitu cerai, justru itu perubahan 



tersebut dapat dibenarkan. Untuk itu putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini patut 
untuk dipertahankan ;  

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan  hukum dan putusan Hakim Tingkat 
Pertama dalam konvensi, yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon Konvensi 
dalam hal ini Pembanding untuk  mengikrarkan talaknya  terhadap Termohon Konvensi  
dalam hal ini Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui dan 
mempertahankannya untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga 
karenanya  putusan Hakim Tingkat Pertama  tersebut dalam hal ini sepenuhnya dapat 
dipertahankan ;  

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak yang telah dipertimbangkan dan 
diputuskan Hakim Tingkat Pertama, dimana pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak 
berada pada Termohon/ Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama  dalam hal  ini tidak 
sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, justru itu putusan Hakim Tingkat Pertama 
dalam hal ini tidak  akan dipertahankan dan Pengadilan Tinggi Agama akan memutuskan 
sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut : 
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi dari pihak Pembanding 

(SAKSI I) maupun saksi dari pihak Terbanding (SAKSI II) yang menerangkan bahwa 
selama ini Terbanding telah mengalami gangguan kejiwaan berupa gangguan 
emosional yang tidak terkendali yang dialami Terbanding ;  

- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Pembanding 
maupun Terbanding  menguatkan tentang penyakit yang diderita oleh Terbanding ;  

- Menimbang, bahwa dari keterangan dokter psikiater yang merawat Terbanding yaitu: 
Dr. H. Heru Effendi, Sp. Kj. dan Prof. Dr. Kuswanto Setyonegoro serta Dr. H.M. Umar 
D, Sp. Kj., menyebutkan bahwa Terbanding mengalami  penyakit gangguan emosional 
yang tidak terkendali ; 

- Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat ditetapkan bahwa Terbanding mengidap sakit 
gangguan jiwa temporer ; 

- Menimbang, bahwa seorang ibu yang mempunyai sakit gangguan kejiwaan walaupun 
temporer adalah tidak memenuhi syarat untuk dapat mengasuh anaknya, dan dengan 
mempertimbangkan pula kepentingan anak maka hak pengasuhan anak dapat 
dialihkan  kepada yang lain yaitu bapaknya. Sesuai dengan dalil dari Kitab Kifayatul 
Ahyar yang berbunyi : 
Artinya : “Syarat-syarat bagi  orang yang akan melaksanakan tugas  hadhonah ada tujuh 
macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal didaerah 
tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang  satu diantara syarat-syarat tersebut 
gugur hadlhonah dari tangan ibu”. 

- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka anak yang bernama  ANAK I 
dan ANAK II  ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pembanding ;  

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut hak pengasuhannya diserahkan 
kepada pihak Pemohon/ Pembanding, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang 
menghukum Pemohon/ Pembanding membayar nafkah kedua anak tersebut melalui 
Termohon/ Terbanding, tidak patut untuk dipertahankan ; 

Menimbang, bahwa mengenai  besarnya nafkah iddah sebagaimana yang telah 
dipertimbangkan dan diputuskan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama 
sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena nafkah iddah  sudah 



merupakan persetujuan Pemohon/ Pembanding sendiri, untuk itu putusan Hakim Tingkat 
Pertama dalam hal ini  patut untuk dipertahankan ; 

 Menimbang, bahwa kesediaan Pemohon/ Pembanding untuk menyerahkan 1/3 gaji 
kepada Termohon/ Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat pembagian gaji 
seperti yang  diatur oleh PP Nomor  10/1983 jo PP Nomor 45 tahun 1991, secara syar’i dapat 
disamakan dengan mut’ah, maka oleh karena itu hal ini akan dipertimbangkan dalam 
tuntutan mut’ah ; 

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut’ah, berdasarkan Pasal 149 ayat (a) 
Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini  sependapat dengan 
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama  sepanjang menyatakan Pemohon/ Pembanding 
berkewajiban untuk membayar mut’ah baik berupa uang atau benda kepada Termohon/ 
Terbanding setelah terjadinya perceraian, oleh karena itu  tuntutan Termohon/ Terbanding 
dalam hal ini  beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, hanya saja harus disesuaikan 
dengan kepatutan  dan merupakan kompensasi   dari  kesediaan   Pemohon/ Pembanding    
menyerahkan    1/3 gajinya kepada Termohon/ Terbanding.  Karena ketentuan pembagian 
gaji seperti yang diatur oleh PP Nomor 10/ 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1991, Pengadilan 
Tinggi Agama berpendapat hal tersebut sebagai mut’ah sesuai dengan ketentuan Hukum 
syar’i hak seorang isteri yang dicerai oleh suaminya adalah uang iddah, mut’ah, maskan dan 
kiswah. Justru itu pengadilan Tinggi Agama dalam menetapkan besarnya mut’ah ini tidak 
sependapat besarnya dengan Hakim Tingkat Pertama, dan mengambil ketetapan sendiri 
sebesar  Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) yang harus dibayar Pemohon/ Pembanding 
kepada Termohon/ Terbanding sebagai mut’ah ; 

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kiswah yang telah dipertimbangkan  dan 
diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan 
Hakim Tingkat Pertama, justru itu pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama 
dalam hal ini akan dipertahankan ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan-
putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya 
harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini akan mengadili sendiri 
dengan mengambil putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ; 

Menimbang, bahwa perkara ini  masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka 
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan 
kepada Pemohon/ Pembanding dan ditingkat banding dibebankan kepada Pemohon/ 
Pembanding yang besarnya sebagaimana  akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;  

Mengingat, segala paraturan  perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i 
yang berkaitan dengan perkara ini ;  

M E N G A D I L I 

-Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ; 
-Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor 

0232/Pdt.G/2008/PA.Bn. tanggal 12 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 
14 Dzulqaidah 1429 Hijriyah ; 

 
 



DENGAN MENGADILI SENDIRI 

DALAM EKSEPSI : 
-Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ; 
DALAM KONVENSI :  
1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ; 
2.Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PIHAK I ) untuk mengucapkan ikrar talak 

terhadap Termohon (PIHAK II ) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu ;  
3.Menetapkan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam pemeliharaan dan 

pengasuhan Pemohon ; 
4.Menolak untuk selain dan selebihnya ; 
DALAM REKONVENSI :  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;  
2.Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang kepada 

Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi berupa : 
2.1.  Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ; 
2.2.  Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) ;  
2.3. Kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima 

puluh ribu rupiah) ;  
3.Menolak untuk selain dan selebihnya ; 
DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI 

Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang 
perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) 
dan pada Tingkat Banding sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) ; 

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di 
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu  pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2009 Masehi 
bertepatan dengan tanggal 6 Syafar 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. Arzum Ali, SH yang 
ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. 
H.M. Syazili Mathir dan Drs. Mu’allimin Ahmad, SH, MHi masing-masing sebagai Hakim 
Anggota, putusan tersebut  diucapkan  pada hari itu juga dalam sidang terbuka  untuk  
umum oleh Ketua Majelis tersebut  yang dihadiri  oleh Hakim-hakim Anggota dan  dibantu   
oleh Asmara Dewi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak 
berperkara. 

 
Hakim Anggota Hakim Ketua 
         Dto dto 
Drs. H.M. Syazili Mathir Drs. H. Arzum Ali, SH 
 
Hakim Anggota 
        dto 
Drs. Mu’allimin Ahmad, SH, MHi 
  

Panitera Pengganti 
dto 

Asmara Dewi, SH 
 



Perincian Biaya Banding :  
1.  Biaya pengembalian berkas banding Rp. 30.000,- 
2.  Biaya materai Rp.   6.000,- 

Jumlah Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
    
 
 
     
 

 


