
 

 

P U T U S A N 
 

Nomor : 06/ Pdt.G/ 2010/ PTA.Bn 
 

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 
 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara 

perdata di Tingkat Banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh ; - 

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 

wiraswasta (pembuat batu bata), bertempat tinggal di KABUPATEN 

REJANG LEBONG, semula sebagai Tergugat sekarang 

PEMBANDING ; - 

M E L A W A N 

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan 

ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN REJANG 

LEBONG, semula Penggugat sekarang TERBANDING ;  

 
- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  

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

perkara ini ; - 

 
TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

- Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Agama Curup Nomor : 431/Pdt.G/2009/PA.Crp. tanggal 09 Maret 

2010 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1421 H yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut :  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; - 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat PEMBANDING terhadap 

Penggugat TERBANDING ;  

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan 1 

(satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah 

Kecamatan Selupu Rejang, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan  Curup 

Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Ulak Tanding untuk 

dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;  

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini 

dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;  

 



 

  

- Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Curup yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 pihak 

Tergugat telah mengajukan permohonan banding, permohonan banding mana 

telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;  

- Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh 

Tergugat/ Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pengggat/ 

Terbanding baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah 

diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ; - 

 
TENTANG HUKUMNYA 

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh 

Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-

cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut 

dinyatakan dapat diterima ;  

- Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan 

Pengadilan Agama dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan 

sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat 

sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah 

pertimbangannya sebagai berikut ;  

- Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya 

menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat/ Terbanding karena 

semua tuduhan atas Tergugat/ Pembanding yang dijadikan alasan perceraian oleh 

Penggugat/ Terbanding tidak benar dan tidak terbukti, seperti tuduhan berjudi/ 

sabung ayam, tuduhan suka membawa perempuan tidur di tempat tidur bersama, 

begitupun tuduhan telah pacaran dan mengawini perempuan bernama WIL, 

karena Tergugat/ Pembanding telah menceraikan WIL dihadapan Penggugat/ 

Terbanding.  

- Menimbang bahwa semua alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/ 

Terbanding yang dibantah dan bantahan tersebut dijadikan alasan banding 

Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya tersebut ternyata telah terbukti 

menjadi pemicu pertengkaran dan ketidak harmonisan rumah tangga diantara 

Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding, bahkan kini keduanya 

telah berpisah tempat tinggal, hingga menambah sulitnya bagi Tergugat/ 

Pembanding dan Penggugat/ Terbanding untuk bisa hidup rukun kembali dalam 

rumah tangga karena masing-masing pihak sudah tidak lagi bisa melaksanakan 

tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Berdasarkan hal 

tersebut Pengadilan Tinggi Agama memandang/ menilai bahwa Majelis Hakim 

Tingkat Pertama tidak keliru menerapkan hukum dan telah sesuai dengan 



 

  

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam perkara perceraian 

yang dijadikan dasar memutus oleh Hakim adalah tentang seberapa jauh 

keretakan rumah tangga diantara para pihak, dan bukan tentang seberapa jauh 

telah terbukti semua hal yang dijadikan alasan dalam perkara perceraian ; - 

- Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam memori banding yang 

menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/ Terbanding, karena 

Tergugat/ Pembanding mengaku masih mencintai Penggugat/ Terbanding dan 

ingin menjadikannya isteri dunia akhirat  ;-  

- Menimbang bahwa keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut telah dimentahkan 

oleh tindakannya sendiri yaitu dengan telah menikahi perempuan lain bernama 

WIL, bahkan menurut Berita Acara Pengadilan Agama Curup, Tergugat/ 

Pembanding telah delapan kali menikah baik secara tercatat maupun siri. Karena 

itu pengakuan Tergugat/ Pembanding tersebut bertolak belakang dengan 

kenyataan, bahwa Tergugat/ Pembanding  adalah seorang suami yang sering 

mempermainkan isteri, karena itu keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut harus 

dikesampingkan ;  

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan 

Pengadilan Agama Curup patut dipertahankan dan sepenuhnya dapat dikuatkan;  

- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka 

berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir  dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat 

Banding sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding  ;  

- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

berkaitan dalam perkara ini ; - 

 M E N G A D I L I 

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ 

Pembanding  dapat diterima ;  

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 431/Pdt.G/2009/PA.Crp. 

tanggal 09 Maret 2010  bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1431 H yang 

dimohonkan banding ;  

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding 

kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu 

rupiah) ; - 

 
Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari 

Rabu tanggal 23 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H. oleh Drs. 

Mu�allimin Ahmad, SH, MHI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama 



 

  

Bengkulu sebagai Ketua Majelis, serta Drs. M. Dirwan, SH dan Dra. N. Munawaroh, 

SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga 

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nirmawati, 

SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. 

 

 

Hakim Anggota    Ketua Majelis 

          dto      dto 

1. Drs. M. DIRWAN, SH   Drs. MU�ALLIMIN AHMAD, SH, MHI 

         dto      dto 

2. Dra. N. MUNAWAROH, SH  Panitera Pengganti 

       dto 

      NIRMAWATI, SH 

 

 

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 

 

 

 


