
 

 

PUTUSAN 
 

NOMOR : 10/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Bn 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu dalam persidangan Majelis untuk 

mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam 

perkara  antara: 

PEMBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, 

bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, semula Termohon sekarang 

PEMBANDING  ;  

L A W A N 

TERBANDING, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, 

bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, semula Pemohon sekarang 

TERBANDING ; - 

 
Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah membaca berkas dan semua surat-

surat  yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini : - 

 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan 

Agama Manna Nomor : 045/Pdt.G/ 2010/ PA.Mna. tanggal 11 Mei 2010 Masehi. 

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; - 

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

satu raj�i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan 

Agama Manna ;  

3. Menetapkan kewajiban Pemohon terhadap Termohon berupa : 

a.    Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus 

ribu rupiah) ; - 

b.   Mut�ah berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; - 

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya kepada Termohon 

sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 huruf (a dan b) tersebut diatas 

seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 2.000.000,-  (dua juta rupiah) ; - 

5. Membebankan  kepada Pemohon untuk membayar  biaya  perkara sebesar     

Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ; - 

 



 

 

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Manna, bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Pembanding, telah mengajukan 

permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Manna Nomor : 

045/Pdt.G/2010/PA.Mna. tanggal 11 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal  26 

Jumadil Awal 1431 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada 

pihak lawan ;  

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding dan Kontra 

Memori banding yang diajukan oleh Terbanding baik Memori banding ataupun 

Kontra memori banding  telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;  

 
TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh 

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang 

ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus 

dinyatakan dapat diterima ; - 

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus 

oleh Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat 

dengan Hakim Tingkat Pertama untuk itu hal-hal yang sependapat Hakim Tingkat 

Banding akan menguatkan dan hal-hal yang tidak sependapat akan diberikan 

pertimbangan sendiri ; - 

Menimbang, bahwa sepanjang apa yang telah dipertimbangkan dan diputus 

Hakim Tingkat Pertama dalam hal memberi izin kepada Pemohon/ Terbanding untuk 

menjatuhkan talak satu raj�i terhadap Termohon/ Terbanding, Hakim Tingkat 

Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena telah terdapat indikasi 

pecahnya rumah tangga Termohon/ Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding. 

Yaitu rumah tangga mereka sudah pernah didamaikan tidak berhasil,  telah berpisah 

± 1 tahun dan dipersidangan telah dilakukan mediasi, tetapi gagal. Untuk itu dalam 

hal ini putusan Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan dan Hakim Tingkat 

Banding akan menguatkan ;  

Menimbang, bahwa ternyata dalam memori banding Termohon/ 

Pembanding mengajukan tuntutan berupa biaya  selama  ditinggalkan Rp. 1.000.000,- 

(satu juta rupiah) sebulan selama 12 bulan, biaya pembuatan pondasi beli batu 3 

kubik   sebesar  Rp. 700.000,-  (tujuh  ratus  ribu  rupiah),  beli   3   kubik    kayu   

Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),  biaya pengabdian sebagai isteri Rp 30.000.000,- 

(tiga puluh juta rupiah)  serta  pembagian  gaji  Pemohon/ Terbanding yaitu ½ dari 

Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ; - 



 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, ternyata tuntutan  

tersebut belum pernah diajukan pada Tingkat Pertama. Maka berdasarkan Pasal 156 

ayat (2) RBG jo Pasal 132 ayat (2) HIR, bahwa tuntutan yang belum pernah diajukan 

di Tingkat Pertama diajukan pada Tingkat Banding tidak dibenarkan (dilarang) sama 

sekali. Untuk itu Hakim Tingkat Banding patut menyatakan tuntutan Termohon/ 

Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; - 

Menimbang, bahwa hak seorang isteri yang dicerai oleh suaminya menurut 

hukum syara� hanya terbatas berupa nafkah iddah, mut�ah, maskan dan kiswah bila 

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tentang 

akibat hukum terjadinya cerai talak, akibat hukum mana dalam perkara ini 

merupakan tuntutan hukum kepada seorang suami yang mentalak isterinya, sudah 

merupakan beban kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut�ah kepada 

bekas isterinya atas dasar tuntutan hukum tersebut Hakim Tingkat Banding secara   

ex officio merasa patut menetapkan beban kewajiban Pemohon/ Terbanding  untuk 

memberikan nafkah iddah dan mut�ah kepada bekas isterinya ; - 

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding menilai kebutuhan hidup 

seseorang yang berada pada suatu desa dengan kehidupan sederhana dapat dipenuhi 

dengan dana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sebulan, untuk itu Hakim Tingkat 

Banding berpendapat  wajar apabila Pemohon/ Terbanding atas dasar  kedudukannya  

sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II/a dibebani kewajiban membayar 

nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa 

iddah ;  

Menimbang, bahwa mut�ah adalah pemberian dari bekas suami kepada 

bekas isteri  baik berupa benda maupun berupa uang yang tujuannya sebagai sarana 

penggembira atau kenang-kenangan untuk meringankan beban kekecewaan dan 

kesedihan bagi isteri yang ditalak, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat wajar 

dan patut, Pemohon/ Terbanding dibebani membayar kewajiban mut�ah berupa uang 

kepada Termohon/ Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai 

dengan kedudukan dan keadaan Pemohon/ Terbanding ; - 

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya kewajiban yang 

dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding membayar nafkah iddah dan mut�ah 

kepada Termohon/ Pembanding untuk itu Hakim Tingkat Banding menghukum 

Pemohon/ Terbanding melaksanakan pembayaran tersebut ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini untuk Tingkat Pertama dibebankan 



 

 

kepada Pemohon/ Terbanding dan di Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/ 

Pembanding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; - 

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum 

syar�i yang berhubungan dengan perkara ini ; - 

 
M E N G A D I L I 

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ; - 

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor : 

045/Pdt.G/2010/PA.Mna. tanggal 11 Mei 2010, dengan perbaikan amar  

sebagai berikut : 

1. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon/ Terbanding 

(TERBANDING) untuk mengucapkan talak satu raj�i terhadap 

Termohon/ Pembanding (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan 

Agama Manna ; - 

2. Menetapkan, membebankan kepada Pemohon/ Terbanding membayar 

nafkah iddah kepada Termohon/ Pembanding sebesar Rp. 1.500.000,- 

(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;  

3. Menetapkan, membebankan kepada Pemohon/ Terbanding membayar 

mut�ah kepada Termohon/ Pembanding Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);  

4. Menghukum kepada Pemohon/ Terbanding untuk melaksanakan diktum 

nomor 2 dan 3 diatas ;  

5. Menyatakan tuntutan Termohon/ Pembanding untuk selain dan selebihnya 

tidak dapat diterima ; - 

6. Menghukum Termohon/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 

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

 
Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan  Majelis 

Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya�ban 1431 Hijriyah oleh Kami                

Drs. H. Arzum Ali, SH yang ditunjuk oleh 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 Drs. Nanang 

Juanda sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara. 

 

 



 

 

Hakim Anggota      Hakim Ketua 

       
            dto                dto 

 
1. Drs. H.M. Syazili Mathir     Drs. H. Arzum Ali, SH 

            dto               dto  

2. Drs. Mu�allimin Ahmad, SH, MHI    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 

 


