
 

 

PUTUSAN 
 

NOMOR : 09/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Bn 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara di Tingkat 

Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 

perkara  antara: 

PEMBANDING, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah 

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, semula disebut 

sebagai Termohon dan sekarang sebagai PEMBANDING  ; - 

M E L A W A N 

TERBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, 

bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, semula disebut sebagai 

Pemohon sekarang sebagai TERBANDING ;  

 
- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  

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

perkara yang dimohonkan banding ;  

 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Agama Argamakmur tanggal 21 April 2010 Nomor : 0070/ Pdt.G/ 2010/ 

PA.AGM.  yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - 

 
DALAM KONVENSI : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; - 

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak 

satu raj�i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan 

Agama  Argamakmur ;  

 
DALAM REKONVENSI : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi seluruhnya;  

2. Menetapkan nafkah pisah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selama 

6 bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;  

3. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon 

Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang bernama 

ANAK3  hingga dewasa (berumur 21 tahun) minimal setiap bulannya Rp. 

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;  



 

 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar 

sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai 

pembayaran ; - 

4.1. Nafkah pisah selama 6 bulan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus 

ribu rupiah) ;  

4.2. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi 

dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang bernama ANAK3 

hingga dewasa setiap bulannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;  

 
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI  

Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar 

biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus 

lima puluh dua ribu rupiah) ;  

 
Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Argamakmur yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 

pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan 

Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada 

pihak lawannya ; - 

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan 

oleh Termohon/ Pembanding dan juga kontra memori banding yang diajukan oleh 

Pemohon/ Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding telah 

diberitahukan kepada pihak lawannya maing-masing ; - 

 
TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh 

Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara 

yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka pemohonan banding 

tersebut dianyatakan dapat diterima ; -  

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan 

Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan 

Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah 

pertimbangannya sendiri sebagai berikut ; - 

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan kelima, 

Termohon/ Pembanding  mengaku bahwa Pemohon/ Terbanding memberikan nafkah 

kepada Termohon/ Pembanding untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga 

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya, jika dikalkulasikan 

maka setiap  minggunya keluarga mendapat  jatah nafkah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh 

puluh lima ribu rupiah) masing-masing untuk Pemohon/ Terbanding, Termohon/ 



 

 

Pembanding dan kedua orang anak (anak tertua dan anak kedua). Karena itu apa yang 

sudah diputus oleh Pengadilan Agama tentang nafkah pisah selama 6 bulan 

Pengadilan Tinggi Agama memandang sudah memenuhi standar minimal sesuai 

kemampuan Pemohon/ Terbanding yaitu Rp. 75.000,- x 4 minggu x 6 bulan =        

Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;  

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/ Pembanding  dan Pemohon/ 

Terbanding telah berlapang dada dan telah sepakat bahwa anak pertama dan anak 

kedua berada pada perawatan Pemohon/ Terbanding, sedangkan anak ketiga berada 

pada perawatan Termohon/ Pembanding, maka untuk tidak menimbulkan kerancuan 

atas dasar kesepakatan tersebut patut kiranya ditetapkan bahwa anak pertama  

(ANAK1) dan anak kedua ( ANAK2) berada pada perawatan Pemohon/ Terbanding, 

dan anak ketiga (ANAK3) berada pada perawatan Termohon/ Pembanding, sehingga 

karenanya besarnya nafkah untuk satu orang anak yang berada pada perawatan 

Termohon/ Pembanding yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama kepada 

Pemohon/ Terbanding  sebesar     Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan 

dinilai telah cukup memenuhi standar minimal untuk 1 (satu) orang anak sesuai 

kemampuan Pemohon/ Terbanding ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Termohon/ Pembanding 

dan kontra memori banding Pemohon/ Terbanding dapat disimpulkan bahwa 

Pemohon/ Terbanding  sekarang mempunyai penghasilan yang jauh lebih menurun 

jika dibandingkan dengan penghasilan Pemohon/ Terbanding ketika masih kumpul 

dengan Termohon/ Pembanding. Karena usaha bisnis kredit yang ditangani oleh 

Pemohon/ Terbanding sudah tidak lagi berjalan lancar, sebaliknya aset bisnis kredit 

yang ditangani oleh Termohon/ Pembanding  jauh lebih  besar Rp. 45.000.000,- 

(empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan aset bersama antara Pemohon/ 

Terbanding dengan Termohon/ Pembanding, yang hasilnya dapat digunakan oleh 

Termohon/ Pembanding untuk menutupi/ menambah jika dirasakan ada kekurangan 

nafkah yang diberikan oleh Pemohon/ Terbanding baik itu nafkah pisah/ lampau 

ataupun nafkah untuk satu orang anak yang berada pada perawatan Termohon/ 

Pembanding ; - 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini sepenuhnya dapat 

disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun  dalam amar putusan  perlu diadakan 

perbaikan/ penambahan, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan 

Agama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi 

Agama ;  



 

 

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada 

Termohon/ Pembanding ; - 

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

berkaitan dengan perkara ini ;  

M E N G A D I L I 

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ 

Pembanding dapat diterima ; - 

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas I B Argamakmur Nomor : 

0070/Pdt.G/2010/PA.AGM. tanggal 21 Mei 2010 dengan memperbaiki amar 

putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : - 

DALAM KONVENSI : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; - 

2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan 

talak satu raj�i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang 

Pengadilan Agama Argamakmur ;  

 
DALAM REKONVENSI : 

1.    Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk 

sebagian ; - 

2.    Menetapkan nafkah pisah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi 

selama 6 bulan sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)  

3.   Menetapkan hak asuh anak : 

- Anak pertama dan kedua masing-masing bernama : 

1. ANAK1  (laki-laki, 6 tahun) 

2. ANAK2     (laki-laki, 4 tahun) 

Kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi ;  

- Anak ketiga yang bernama ANAK3 kepada Penggugat Rekonvensi/ 

Termohon Konvensi ; - 

4. Menetapkan nafkah satu orang anak yang berada pada perawatan Penggugat 

Rekonvensi/ Termohon Konvensi hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 

tahun) minimal setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar 

sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai 

berikut ; - 

- Nafkah pisah selama 6 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan 

ratus ribu rupiah) ;  

- Nafkah satu orang anak yang bernama ANAK3 hingga anak tersebut 

dewasa  setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;  



 

 

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk selain 

dan selebihnya;  

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

1. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar 

biaya perkara di Tingkat Pertama yang hingga kini dihitung sejumlah            

Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;  

2. MenghukumTermohon Konvensi/ Pembanding untuk membayar biaya di 

Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; - 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada  hari  ini  Rabu tanggal 

28 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya�ban 1431 Hijriyah  oleh Kami  

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 pada hari ini 

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Asmara 

Dewi, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Termohon/ Pembanding dan 

Pemohon/ Terbanding . 

 
     Ketua 

          

    Drs. H.M. SYAZILI MATHIR 

 

Hakim Anggota                            Hakim Anggota 

         
                  

 
Dra. N. MUNAWAROH, SH        H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, SH 

 

    Panitera Pengganti 

      
 
 
    ASMARA DEWI, 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) 


