
 
 

 

P U T U S A N 

NOMOR : 12/ Pdt.G/ 2010/ PTA.Bn. 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dalam persidangan majelis untuk 

mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan 

putusan dalam perkaranya  antara :  

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan 

wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Kaur, selanjutnya 

disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ 

PEMBANDING ;  

M E L A W A N 

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, 

selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat 

Rekonvensi/TERBANDING ;  

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; - 

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ; - 

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara 

yang dimohonkan banding ini ;  

 

 



 
 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan 

oleh Pengadilan Agama Manna tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 

053/Pdt.G/2010/PA.Mna yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - 

DALAM KONVENSI  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  

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

satu raj’i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan 

Agama Manna;  

 
DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :  

a. Mobil Kijang atas nama Novrizal Chandra warna hitam yang dibeli 

bulan Juni 2004 dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh 

juta rupiah) ;  

b. Kebun sawit di Desa Bandu Agung seluas 3,5 hektar berisi 490 batang 

dengan batas-batas sebagai berikut :  

- Sebelah Barat dengan sungai Air Kelam ;  

- Sebelah Timur dengan kebun karet milik Penggugat dan Tergugat ;  

- Sebelah Utara dengan tanah Sidirman dan Suhaini ;  

- Sebelah Selatan dengan sungai Air Kelam ;  

c. Kebun karet di Desa Bandu Agung seluas 1 hektar berisi ± 1000 

batang, dengan batas-batas sebagai berikut :  

- Sebelah Barat dengan kebun sawit Penggugat dan Tergugat ;       

- Sebelah Timur dengan tanah Ripin ;  



 
 

- Sebelah Utara dengan tanah Suhaini ;       

- Sebelah Selatan dengan tanah Pian ;  

d. Kebun Kelapa isi 7 (tujuh) batang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga 

juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut : - 

- Sebelah Barat dengan tanah Anis ; - 

- Sebelah Timur dengan tanah Sono ; - 

- Sebelah Utara dengan tanah Bardani ; - 

- Sebelah Selatan dengan tanah Yasudin ;  

e. Sepeda motor Yamaha Mio atas nama Pusnaini warna hitam yang 

dibeli bulan September 2009 ;  

f. Lahan kosong di Desa Bandu Agung seluas 1 hektar dengan batas-

batas sebagai berikut :  

- Sebelah Barat dengan tanah Buyung Ismail ; - 

- Sebelah Timur dengan tanah Nusmin ;  

- Sebelah Utara dengan tanah Asdani ;  

- Sebelah Selatan dengan tanah Randi ; - 

g. Hasil penjualan minyak nilam sebanyak 15 Kg sebesar Rp. 4.000.000,- 

(empat juta rupiah) ;  

h. Tanah kosong di Desa Bangin Tambun seluas 1 hektar dengan batas-

batas sebagai berikut :  

- Sebelah Barat dengan sungai ;  

- Sebelah Timur dengan sungai ; - 

- Sebelah Utara dengan tanah Indit ; - 

- Sebelah Selatan dengan tanah Lim ; - 

3. Menetapkan harta bersama berupa :  

a. Kebun sawit seluas 1 hektar dari 3,5 hektar yang ada ;  

b. Lahan kosong di Desa Bandu Agung (angka 2.f) ; - 



 
 

c. Kebun Kelapa isi 7 (tujuh) batang (angka 2.d) ;  

Adalah bagian Penggugat (TERBANDING). 

4. Menetapkan harta bersama selain yang termuat dalam petitum angka 

3.a,b,dan c adalah bagian Tergugat ( PEMBANDING ) ;  

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana 

petitum angka 3.a,b, dan c kepada Penggugat ; - 

6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut’ah berupa uang sebesar 

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ; - 

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; - 

 
 
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh 

enam ribu rupiah) ;  

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Agama Manna yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 

Juni 2010 pihak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, 

permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan 

sempurna ; - 

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan 

oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, namun memori 

banding tersebut tidak ada pemberitahuan kepada pihak Terbanding sehingga tidak 

ada kontra memori banding dari Terbanding ;  

 



 
 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon 

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang 

waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka oleh 

karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; - 

 

DALAM KONVENSI 

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

berpendapat bahwa Pengadilan Agama Manna telah mempertimbangkan dengan 

tepat dan benar di dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama 

Manna sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sendiri, sehingga putusan Pengadilan 

Agama tersebut dalam konvensi dapat dikuatkan ;  

 

DALAM REKONVENSI 

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Rekonvensi/ Pembanding di dalam 

memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama 

Manna tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 053/ Pdt.G/ 2010/ PA.Mna. khusus 

mengenai putusan tentang harta bersama dan pembebanan biaya perkara dan 

memohon agar Pengadilan tingkat banding menolak seluruh gugatan rekonvensi 

dari Penggugat Rekonvensi/ Terbanding serta membebankan biaya perkara baik 

dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding kepada Termohon 

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding ; - 



 
 

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah 

menjatuhkan Putusan Sela tanggal 27 September 2010 Nomor : 

12/Pdt.G/2010/PTA.Bn.  yang amar pokoknya memerintahkan kepada Pengadilan 

Agama Manna untuk mengadakan pemeriksaan tambahan khusus mengenai 

gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak Nomor : 053/Pdt.G/2010/Pa.Mna. ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara sidang tambahan dari 

Pengadilan Agama Manna tanggal 25 Oktober 2010 Nomor :  

053/Pdt.G/2010/Pa.Mna. yang isi pokoknya menjelaskan  bahwa kedua belah 

pihak tidak datang menghadap di persidangan akan tetapi mengirim surat 

pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani kedua belah pihak 

tertanggal 20 Oktober 2010 yang intinya menyatakan bahwa antara Pemohon 

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dengan Termohon Konvensi/ 

Penggugat Rekonvensi / Terbanding telah terjadi kesepakatan damai sepanjang 

mengenai sengketa harta bersama ;  

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah menyatakan 

sepakat damai mengenai sengketa harta bersama, maka oleh karenanya segala 

pertimbangan, penetapan, pembagian maupun penghukuman serta segala sengketa 

sepanjang mengenai harta bersama harus dianggap telah selesai karena damai dan 

tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk 

mempertimbangkannya lagi. Dan karenanya pula  maka putusan Pengadilan 

Agama Manna dalam rekonvensi harus dibatalkan ; - 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi lainnya Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu mengadili sendiri sebagaimana akan 

dipertimbangkan di bawah ini ; - 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhanah atas dua orang anak 

yang bernama ANAK1dan ANAK2, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan 



 
 

Agama Manna telah  mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga 

seluruhnya  dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat majelis hakim 

banding sendiri dengan tambahan pertimbangan :  

Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tidak membantah keterangan 

saksi mengenai hubungannya dengan PIL, kecuali hanya  mengatakan bahwa di 

dalam mobil PIL itu bukan hanya berduaan, hal mana bukan merupakan bantahan 

atas anggapan/ kecurigaan masyarakat tentang hubungannya dengan PIL 

sebagaimana yang diterangkan saksi, terlebih saksi sendiri telah mengingatkannya 

tetapi tidak dihiraukannya, hal mana merupakan indikasi adanya perilaku buruk 

pada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, sehingga telah memenuhi kriteria 

sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 

hak hadhanah atas kedua anak tersebut patut ditolak ; -  

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding 

mengenai nafkah iddah, Pengadilan Agama Manna telah mempertimbangkannya 

dengan tepat dan benar, oleh karenanya seluruh pertimbangannya dapat disetujui 

dan dipertahankan sebagai pendapat majelis banding sendiri dengan tambahan 

pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, hal mana 

menunjukkan kenusyuzan. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/ 

Terbanding tentang nafkah iddah patut ditolak ; - 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding 

mengenai mut’ah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebagaimana 

telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama seluruhnya dapat 

disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding. 

Oleh  karenanya  gugatan Penggugat  Rekonvensi/  Terbanding  mengenai mut’ah  

 



 
 

patut dikabulkan dan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding patut dihukum 

untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding berupa uang 

tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; - 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ 

Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan 

Pengadilan Agama Manna yang membebankan biaya perkara  kepadanya, dan 

memohon agar seluruh biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat 

banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ 

Terbanding ;  

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Konvensi/ Tergugat 

Rekonvensi/ Pembanding tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keberatan 

tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana telah 

dipertimbangkan oleh majelis hakim  tingkat pertama, oleh karenanya keberatan 

tersebut harus dikesampingkan. Dan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat 

Rekonvensi/ Pembanding harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya 

perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding; - 

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan perkara ini ; -  

M E N G A D I L I 

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon 

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima ; - 

 



 
 

 

DALAM KONVENSI 

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Manna tanggal 29 Juni 2010 

Nomor : 053/Pdt.G/ 2010/PA.Mna. yang dimohonkan banding ;  

DALAM  REKONVENSI 

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manna tanggal 29 Juni 2010 

Nomor : 053/Pdt.G/ 2010/PA.Mna. yang dimohonkan banding ;  

Dan dengan Mengadili Sendiri :  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk sebagian ;- 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar mut’ah 

berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada 

Penggugat Rekonvensi/ Terbanding ; - 

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk selain dan 

selebihnya ;  

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Pembanding 

untuk membayar seluruh biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 376.000,- (tiga 

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- 

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;  

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari 

Rabu tanggal 15 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 

Hijriyah oleh kami H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, SH. Sebagai Ketua Majelis 

serta Drs. IRI HERMANSYAH, SH. dan Drs. MUNIZAR UMAR, SH. sebagai Hakim 

Anggota dibantu oleh NIRMAWATI, SH. Sebagai Panitera Pengganti, putusan ini 

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga 



 
 

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Panitera Pengganti tersebut tanpa 

dihadiri oleh pihak berperkara. 

 
Ketua Majelis, 

dto 
 

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, SH. 
 
 
 

        Hakim Anggota,            Hakim Anggota, 

                  dto            dto 
 
Drs. IRI HERMANSYAH, SH.   Drs. MUNIZAR UMAR, SH.  

 

Panitera Pengganti, 

dto 

NIRMAWATI, SH. 
 
 
 
 

1. Biaya Proses……………. Rp. 139.000,- 

Perincian Biaya Perkara : 

2. Biaya Redaksi.................. Rp.     5.000,- 

3. 

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

Biaya Meterai …………...Rp.     6.000,- 

  

 

     Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya 

Panitera, 

     dto  

Drs. DARMADI 

  


