
 

 

 
P  U  T  U  S  A  N 

 
Nomor : 05/Pdt.G/ 2010/PTA.Bn. 

 
BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 
 

Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu dalam persidangan Majelis untuk 

mengadili perkara-perkara dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam 

perkaranya antara : 

 
PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, 

bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, 

dahulu disebut sebagai Termohon, sekarang disebut sebagai 

PEMBANDING ;  

                                                       M E L A W A N 

 
TERBANDING, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN 

BENGKULU SELATAN, dahulu disebut sebagai Pemohon, 

sekarang disebut sebagai TERBANDING ;  

 
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; - 

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara 

ini ; - 

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

 Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Agama Manna tanggal 5 Januari 2010 M, Nomor 179/ 

Pdt.G./2009/PA.Mna. yang berbunyi sebagai berikut ; - 

 

                                                     M E N G A D I L I 

DALAM KONPENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; - 

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk   mengucapkan   ikrar   

talak    kepada   Termohon   (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan 

Agama Manna setelah putusan ini mempunyai kekuatan  hukum yang tetap ; - 
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DALAM  REKONPENSI 

                                                     
1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat untuk sebagian ;                                                         

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan 

nafkah kepada Penggugat selama enam bulan sejak bulan Juli 2009 sampai 

dengan Desember 2009 ; - 

3. Menetapkan  hutang  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  sebesar Rp. 6.500.000,- 

( enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kredit pada BRI unit M.Thaha Manna 

sebanyak 7 bulan sebesar Rp. 265.000, (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)  

setiap bulan ; -  

4. Menetapkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sebagai berikut ; - 

a.   Nafkah yang dilalaikan Tergugat terhadap Pengugat selama 6 bulan sebesar 

Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; - 

b.   Nafkah iddah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;  

c.   Mut�ah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lim apuluh ribu rupiah) ;  

5. Menetapkan hak asuh (hadhonah) anak bernama ANAK kepada orang tua 

Tergugat ( ORANG TUA )  atas nama Tergugat dan anak bernama ANAK1 

kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut ; -  

6. Menetapkan kewajiban Tergugat memberikan biaya hadhonah dua orang anak 

tersebut minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 

masing-masing anak tersebut ; - 

7. Menghukum Tergugat sebagai berikut ;  

a. Membayar hutang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu 

rupiah) sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 kepada Penggugat untuk 

dibayarkan  kepada yang bersangkutan ;  

b. Membayar kredit / cicilan kepada BRI Unit M. Thaha Manna sebanyak 7 

bulan sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap 

bulan sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 tersebut ;  

c.    Membayar kepada Penggugat nafkah lalai, nafkah iddah dan mut�ah sebesar 

Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut 

pada dictum angka 4 huruf (a, b, dan c) tersebut diatas ;  

d. Membayar biaya asuh ( hadhonah ) untuk anak bernama ANAK dan  

ANAK1 minimal sebesar Rp. 100.000,-  (seratus ribu rupiah) setiap bulan 

kepada Pengugat dan orang tua Tergugat, sejak  perkara ini diputus sampai 

anak- anak tersebut dewasa atau menikah ; - 

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; - 
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DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI  

         Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk 

membayar  biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- ( Dua ratus empat puluh 

satu ribu rupiah ) ; -   

                                                       
Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Manna yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 

pihak Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan 

banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana 

telah diberitahukan pada pihak lawannya;  

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan 

oleh Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tertanggal 29 Januari 2010 dan 

memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat 

Rekonpensi, pada  hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2010 yang dalam hal ini Pemohon 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan Kontra memori bandingnya ; -  

 
                                           TENTANG HUKUMNYA  

 
Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini 

telah diajukan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam 

tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan dan per 

undang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding tersebut harus 

dinyatakan dapat diterima ; -  

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding Pembanding ,maka 

yang menjadi alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan 

Agama adalah tidak pernahnya Penggugat rekonpensi / Pembanding diberi 

kesempatan untuk mengajukan alat bukti atau saksi-saksi. Akan tetapi setelah 

memperhatikan berita acara persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tegas 

memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk 

mengajukan alat bukti, dan tenyata kesempatan itu tidak dipergunakan oleh 

Penggugat rekonpensi / Pembanding, oleh karena itu alasan keberatan tersebut tidak 

dapat diterima ; - 

  
DALAM KONPENSI 

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan 

Pengadilan Agama Manna dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama 

sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan 

pendapat Pengadilan  Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama 

Manna dalam Konpensi tersebut patut dikuatkan seluruhnya ;  
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 DALAM REKONPENSI 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari segala uraian 

dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Manna, 

maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat atas sebagian 

pertimbangan dimaksud dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;- 

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi dimaksud Penggugat Rekonpensi / 

Pembanding menggugat tentang nafkahnya akibat dari perceraian, berupa nafkah 

iddah, muth�ah, dan nafkah madhiyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Manna 

tidak meperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf (b), dan 152 Kompilasi Hukum Islam 

di Indonesi ( KHI ), dimana dalam Pasal tersebut disimpulkan bahwa  � Bekas isteri 

tidak berhak mendapat nafkah apabila bekas isteri dalam keadaan nusyuz (tidak taat 

dan patuh kepada suami), dengan demikian patutlah dipertimbangkan lebih dahulu 

apakah bekas isteri dalam status nusyuz terhadap suami atau tidak, sehinggga 

tuntutan isteri ( Penggugat Rekonpensi / Pembanding )  berkenaan dengan nafkah 

dirinya akibat dari perceraian, tidak melawan hukum ; - 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan cerai Tergugat 

Rekonpensi karena tidak tahan dengan sikap Penggugat Rkonpensi yang selalu 

mendapat perlakuan tidak baik dari Penggugat rekonpensi, seperti tidak boleh 

memakan masakan Penggugat Rekonpensi, tidak boleh tidur diatas kasur karena 

Penggugat Rekonpensi menganggap kasur itu adalah miliknya dan tidak boleh 

memakai sepeda motor pemberian orang tua Penggugat Rekonpensi, sehingga 

dengan demikian Tergugat Rekonpensi meninggalkan tempat kediaman bersama 

kerumah saudara, bahkan lebih dari itu setelah Tergugat Rekonpensi meninggalkan 

rumah tangga, Penggugat Rekonpensi melalui smsnya menyampaikan kata-kata 

penghinaan kepada Tergugat Rekonpensi dengan kata-kata  � Hei Kebo! Emang lo 

kebo, otak lo buat susah semua orang� , yang dalam hal ini diakui oleh Penggugat 

Rekonpensi, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai 

bahwa Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang tidak taat atau patuh kepada suami, 

sehingga patut dinyatakan Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang nusyuz, dan 

karena itu pula segala tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berkenaan dengan nafkah  

dirinya adalah suatu perbuatan melawan hukum ( onrechts matgedaad ), sehingga 

harus dinyatakan ditolak ; 

Menimbang, bahwa selain dari itu, Penggugat Rekonpensi mengungkapkan 

dalam tuntutan Rekonpensinya tentang nafkah madiyah, dijelaskan bahwa Tergugat 

Rekonpensi tidak sepenuhnya memberikan nafkah rumah tangga sejak dari tahun 

2007 sampai dengan sekarang, akan tetapi tuntutan yang diajukannya 

diperhitungkannya sejak terjadinya perkawinan tahun 2005 sampai dengan tahun 

2009 dengan nilai tuntutan setiap hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga 



 

 

5

jumlah tuntutan seluruhnya Rp. 72.000.000,- ( tujuh puluh dua juta rupiah), tuntutan 

inipun sudah tidak relevan lagi dan juga tuntutan tersebut telah melawan hukum         

( onrechts matigdaad ), oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;                                                                    

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang 

mengabulkan tuntutan nafkah lalai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 

selama 6 (enam ) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan 

Majelis Hakim Tingkat Pertama, disebabkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah 

mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah sebagai 

isteri yang nusyuz, oleh karena itu gugurlah haknya dalam tuntutan tersebut ; -                                      

Menimbang bahwa demikian juga halnya dengan pertimbangan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah iddah Majelis Hakim 

Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat 

Pertama, disebabkan Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah dihukum sebagai 

isteri yang nusyuz, maka tidak ada hak bagi isteri yang nusyuz untuk mendapatkan 

nafkah iddah. Akan tetapi dalam hal ini Tergugat Rekonpensi / Pembanding tidak 

merasa keberatan atau rela untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat 

Rekonpensi / Pembanding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan, 

sehingga diperhitungkan untuk selama iddah tiga bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga 

ratus ribu rupiah). Oleh karena itu patut ditetapkan pemberian suka rela tersebut 

sebagai nafkah iddah ;  

Menimbang bahwa tentang pertimbangan Masjelis Hakim Tingkat Pertama  

dalam menetapkan hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat 

bahwa hak asuh anak ditetapkan lebih dahulu disebabkan ada tuntutan biaya 

pemeliharaan untuk kedepan. Akan tetapi Majelis Hakim Tinggkat Banding tidak 

sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh anak 

yang bernama ANAK kepada orang tua Tergugat Rekonpensi / Terbanding yaitu 

ORANG TUA.  Sebab  orang tua dimaksud tidak termasuk pihak-pihak dalam    

perkara   ini. Namun karena mengingat anak dimaksud selama ini dibawah asuhan 

orang tua Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dan tidak ada pihak yang keberatan, 

maka patutlah ditetapkan hak asuhnya terhadap Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;  

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya 

terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh 

anak yang bernama ANAK1 dibawah asuhan Pengugat Rekonpensi / Pembanding 

yang dalam hal ini tidak ada pihak yang keberatan, sekaligus ditetapkannya biaya hak 

asuh tersebut minimal Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) setiap bulannya sampai 

anak tersebut dewasa atau menikah ;- 
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Menimbang bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama 

terhadap hutang-hutang bersama Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan 

Tergugat Rekonpensi / Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat 

sepenuhnya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang jumlahnya 

hutang kepada orang tua dan kakak Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebesar Rp. 

6.500.000, ( enam juta  lima ratus ribu rupiah ) dan hutang kepada pihak  BRI Unit 

M. Thoha Manna sebesar Rp. 265.000,- x 7 bulan masa kredit = Rp. 1.855.000,-        

( satu juta delapan ratus lima puluh lima  ribu rupiah) sehingga total jumlah hutang 

seluruhnya Rp. 8.355.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). 

Selain dari itu mengingat sebagian keperluan uang yang menjadi hutang-hutang 

dimaksud digunakan untuk merehab rumah milik Tergugat Rekonpensi  Terbanding  

( harta pemberian dari orang tua Terbanding ), maka patutlah hutang-hutang 

dimaksud pelunasannya dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi / Terbanding 

sebesar yang telah ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Tingkat 

Pertama ; -  

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan 

hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan  

dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan 

bahwa gugat Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Pembanding 

patut dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;                                

                                                              
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (revisi 

pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 (revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989),  maka  

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat 

Rekonpensi / Pembanding ; - 

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta dalil dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ; - 

  
                                             M E N G A D I L I             

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon 

Konpensi  / Penggugat Rekonpensi / Pembanding  dapat diterima ;  
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DALAM KONPENSI  

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manna tanggal 5 Januari 2010 M. 

bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1431 H, Nomor : 179 / Pdt.G / 2010 / 

PA.Mna. yang dimohonkan banding ; - 

 
DALAM REKONPENSI  

Membatalkan  Putusan Pengadilan Agama Manna tanggal 5 Januari 2010 M 

bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1431 H. No. 179 / Pdt.G / 2010 / PA.Mna. 

yang dimohonkan banding ;    

                                                       
DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI 

 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebagian ;  

2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah isteri yang 

nusyuz ; - 

3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebesar Rp. 

300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ) ;  

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi Terbanding untuk membayar nafkah iddah 

Pengugat Rekonpensi / Pembanding sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu 

rupiah) sebagai pemberian suka rela kepada Penggugat Rekonpensi / 

Pembanding, terhitung sejak jatuhnya thalak Tergugat Rekonpensi / Terbanding  

kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding ; - 

5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, kepada Tergugat Rekonpensi 

/ Terbanding sampai anak tersebut dewasa atau menikah;  

6. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK1,  kepada Penggugat 

Rekonpensi / Pembanding, sampai anak       tersebut dewasa atau menikah ;  

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya asuh 

anak ( hadhonah ) atas nama anak ANAK1, kepada Penggugat Rekonpensi / 

Pembanding minimal sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) setiap bulan, 

sampai anak dimaksud dewasa atau menikah, terhitung sejak terjadinya 

perceraian antara Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dengan Penggugat 

Rekonpensi / Pembanding ; - 

8. Menetapkan hutang-hutang bersama Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan   

Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebesar Rp. 8.355.000,- ( delapan juta tiga 

ratus lima puluh lima ribu rupiah ) yang pembayarannya dibebankan kepada 

Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang terdiri dari Rp. 6.500.000,- (enam juta 

lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga Penggugat Rekonpensi/ Terbanding dan 
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dan Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada 

BRI Unit M. Thaha Manna ; - 

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar sebagian 

hutang tersebut diatas sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu 

rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk dibayarkan kepada 

orang tuanya dan kakaknya ; - 

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar hutang kredit       

kepada  BRI Unit M. Thaha Manna, sebesar Rp. 1.855.000,-  (satu juta delapan 

ratus lima puluh lima ribu rupiah)  atau bagian dari hutang yang tersebut pada 

point 8 diatas, dengan cara kredit selama 7 ( tujuh) bulan, sebesar Rp. 265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah ) setiap  bulannya;  

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding selain dan selebihnya ; - 

                                                    
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI  

Menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar semua 

biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 241.000,-       

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ), dan menghukum Penggugat Rekonpensi / 

Pembanding  untuk  membayar  semua  biaya  perkara di  Tingkat Banding sebesar 

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  

  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada 

hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 

1431 Hijriyah, dengan Drs. H.M. Syazili Mathir yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 

Tinggi  Agama  Bengkulu  sebagai   Ketua  Majelis, Dra. N. Munawaroh, SH   dan     

H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

mana diucapkan dalam sidang  terbuka  untuk umum pada hari  Kamis tanggal 3  Juni  

 

2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah oleh Ketua 

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Nanang 

Juanda sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.                                  

 
 
Hakim Anggota,                                                       Hakim Ketua, 
 
            dto          dto 
 
1. Dra. N.Munawaroh, SH.                                           Drs. H.M. Syazili Mathir 
 
           dto 
 
2. H.Yazid Bustami Dalimunthe, SH.     Panitera Pengganti, 
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       Panitera Pengganti, 
 

         dto  
          
         Drs. Nanang Juanda 

 
                                            

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Proses�����. Rp. 144.000,- 

2. Biaya Materai ����...Rp.     6.000,- 

Jumlah �������..Rp. 150.000,-  (Seratus lima puluh ribu rupiah) 

 
 
 
 
 

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya, 
Panitera, 
 
 
 
Drs. DARMADI 

  


