
 

 

 
PUTUSAN 

 
NOMOR : 07/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Bn 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 
 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memeriksa dan mengadili 

perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara  : 

PEMBANDING/TERBANDING, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan 

SMEA, pekerjaan Pegawai BRI, tempat tinggal di Kabupaten Rejang 

Lebong, dahulu Pemohon sekarang Pembanding dan Terbanding, untuk 

lebih mudahnya selanjutnya disebut �P/PB/TB� ;  

L A W A N 

TERBANDING/PEMBANDING, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, 

pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, 

dahulu Termohon sekarang Terbanding dan Pembanding, untuk lebih 

mudahnya selanjutnya disebut �T/ TB/ PB� ; - 

 
Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara dan 

semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : - 

 
TENTANG DUDUK PERKARA 

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan 

Agama Curup Nomor : 295/ Pdt.G/ 2009/ PA.Crp. tanggal 23 Maret 2010 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi 

sebagai berikut : 

 
DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; - 

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMBANDING/TERBANDING untuk 

menjatuhkan talak satu raj�i terhadap Termohon 

TERBANDING/PEMBANDING didepan sidang Pengadilan Agama Curup ;  

 

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk 

sebagian;  



 

 

2. Menetapkan  mut�ah   untuk  Termohon/ Penggugat   Rekonvensi sebesar      

Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ; - 

3. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1dan ANAK2 

untuk  masa  yang  akan  datang  masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam 

ratus ribu rupiah) setiap bulan ;  

4. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut�ah 

sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh 

puluh juta rupiah) kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara tunai 

sebelum yang bersangkutan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan 

Pengadilan Agama Curup ;  

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut 

pada diktum angka 3 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 

perbulan sampai anak tersebut dewasa (menikah) yang harus diberikan kepada 

Termohon/ Pengugat Rekonvensi setiap tanggal 1 bulan berikutnya ; - 

 
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar 

biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat 

puluh satu ribu rupiah) ; - 

Membaca permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama 

Curup bahwa : 

1. PEMBANDING/TERBANDING pada tanggal 29 Maret 2010 telah 

mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Curup 

Nomor : 295/Pdt.G/2009/PA.Crp. tanggal 23 Maret 2010 Masehi bersamaan 

dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah, permohonan banding mana 

telah diberitahukan kepada pihak lawan (T/ TB/ PB) pada tanggal 30 Maret 

2010 ;  

2. Bahwa TERBANDING/PEMBANDING pada tanggal 05 April 2010, telah 

mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Curup 

Nomor: 295/ Pdt.G/ 2009/ PA.Crp. 23 Maret 2010 Masehi bersamaan dengan 

tanggal 07 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah, permohonan banding mana telah 

diberitahukan kepada pihak lawan (P/ PB/ TB) pada tanggal 30 Maret 2010 ; - 

 

 

Membaca memori banding yang diajukan oleh P/ PB / TB tertanggal 19 

April 2010 yang dibuat kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 April 2010 dan 

kontra memori banding dari T/ TB/ PB dan membaca lagi memori banding yang 



 

 

diajukan T/ TB/ PB, memori dan kontra memori banding mana telah diberitahukan 

kepada pihak lawannya ;  

 
TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa kedua perkara banding tersebut telah terdaftar pada 

Kepaniteraan    Pengadilan    Tinggi   Agama  Bengkulu,  masing-masing  Nomor : 

07 Pdt.G/ 2010/PTA.Bn. tanggal 1 Juni 2010 dan Nomor : 08/Pdt.G/2010/PTA.Bn. 

tanggal 1 Juni 2010. Oleh karena objek dan subjek dari kedua perkara tersebut sama,  

maka untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pertimbangan hukum 

kedua perkara banding yaitu Nomor : 07/Pdt.G/2010/ PTA.Bn. tanggal 1 Juni 2010 

dan Nomor : 08/Pdt.G/2010/PTA.Bn. tanggal 1 Juni 2010, maka Hakim Tingkat 

Banding yang menyidangkan perkara tersebut bersepakat menggabungkan kedua 

perkara tersebut sehingga putusannya bernomor : 07/ Pdt.G/2010/ PTA.Bn ; - 

Menimbang, bahwa perkara banding yang diajukan oleh 

PEMBANDING/TERBANDING (P/ PB/ TB) dan 

TERBANDING/PEMBANDING (T/ TB/ PB) telah diajukan dalam tenggang waktu 

banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, 

maka kedua permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; - 

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti 

surat-surat perkara tersebut pada prinsipnya tidak ada hal yang baru dari keberatan-

keberatan yang dikemukakan para Pembanding dalam memori bandingnya, 

melainkan telah masuk dalam pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama ; - 

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar 

hal-hal yang dipertimbangkan didalamnya, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat 

dengan sebagian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama. Hal yang sependapat 

akan dipertahankan dan yang tidak sependapat Hakim Tingkat Banding akan 

memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana disebutkan dibawah ini ;  

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan hukum dan putusan Hakim 

Tingkat Pertama dalam konvensi yang pada pokoknya memberikan izin kepada 

Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Konvensi,  

Hakim Tingkat Banding sependapat dan mempertahankannya untuk dijadikan 

pertimbangan dan pendapat sendiri, karena telah terdapat  indikasi pecahnya rumah 

tangga P/ PB/ TB dengan T/ TB/ PB sehingga karenannya putusan Hakim Tingkat 

Pertama tersebut dalam hal ini sepenuhnya dapat dipertahankan  dan dikuatkan ; - 

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Hakim 

Tingkat Pertama dalam hal tuntutan rekonvensi tentang harta bersama dan pembagian 

1/3 gaji sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo Peraturan 



 

 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta nafkah dua orang anak. Hakim Tingkat 

Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, 

justeru itu Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai 

berikut ;  

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Hakim Tingkat 

Pertama dalam hal menyatakan gugatan  rekonvensi T/ TB/ PB kabur, Hakim Tingkat 

Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena suatu gugatan harus 

didukung oleh posita yang jelas,  justeru itu putusan Hakim Tingkat Pertama dalam 

hal ini patut dipertahankan dan dikuatkan ; - 

Menimbang, bahwa tuntutan pembagian 1/3 gaji P/ PB/ TB untuk T/ TB/ 

PB  Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;  

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri 

yang dijatuhi talak hanya terbatas mengenai mut�ah, nafkah iddah, kiswah dan 

maskan, maka dari itu Hakim Tingkat Banding berpendapat kewajiban suami 

menyerahkan 1/3 gaji kepada bekas isteri yang dijatuhi talak sebagaimana diatur  

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990 harus dipahami sebagai kewajiban mut�ah, oleh karena itu Hakim 

Tingkat Banding  memandang kewajiban menyerahkan 1/3 gaji tersebut menjadi 

kewajiban membayar  mut�ah kepada isteri sesuai dengan Pasal 149 jo Pasal 158 

Kompilasi Hukum Islam ; - 

Menimbang, bahwa jumlah mut�ah  yang telah diputuskan Hakim Tingkat 

Pertama Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Hakim Tingkat Banding tidak 

sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karenanya Hakim Tingkat Banding akan 

menyesuaikan dengan kemampuan P/ PB/ TB sebagai seorang Pegawai BRI yang 

jumlah mut�ahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; - 

Menimbang, bahwa  tuntutan 1/3 gaji P/ PB/ TB itu untuk anak, Hakim 

Tingkat Banding berpendapat juga merupakan tuntutan kewajiban seorang ayah 

menafkahi anaknya. Justeru itu tuntutan itu sah. Tuntutan nafkah anak yang belum 

dewasa  atau belum pernah menikah sebagaimana Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 105 ayat 

(c) KHI jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu apa yang telah 

dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding sependapat 

dengan Hakim Tingkat Pertama, namun mengenai jumlahnya Hakim Tingkat 

Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, justeru itu putusan Hakim 

Tingkat Pertama dalam hal ini akan diperbaiki sebagaimana amar putusan ini ;   

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 

putusan Pengadilan Agama Curup dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga 



 

 

secara keseluruhan amar putusan Hakim Tingkat Banding akan berbunyi sebagai 

tersebut  dalam amar putusan Hakim Tingkat Banding ini ; - 

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, 

maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding dibebankan kepada P/ PB/ TB yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;  

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar�i yang berkaitan dengan perkara ini ;  

 
M E N G A D I L I 

-        Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh P/ PB/ TB dan T/ TB/ PB 

dapat diterima ;  

-      Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 295/Pdt.G/2009/ 

PA.Crp. tanggal 23 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul 

Akhir 1431 Hijriyah, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai 

berikut : - 

1) Mengabulkan permohonan P/ PB/ TB ; - 

2) Menetapkan memberi izin kepada P/ PB / TB 

(PEMBANDING/TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj�i 

terhadap T/ TB/ PB (TERBANDING/PEMBANDING) didepan sidang 

Pengadilan Agama Curup ;  

3) Menetapkan membebankan kepada P/ PB / TB memberi nafkah iddah 

kepada T/ TB/ PB sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa 

iddah ;  

4) Menetapkan, membebankan kepada P/ PB / TB untuk memberi mut�ah 

kepada T/ TB / PB sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;  

5) Menetapkan, membebankan kepada P/ PB/ TB memberi nafkah kepada 

dua orang anak (ANAK1dan ANAK2) untuk masa yang akan datang  

masing-masing  sekurang-kurangnya  sebesar        Rp. 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah ;  

6) Menyatakan tuntutan T/ TB / PB selebihnya tidak dapat diterima ; - 

- Menghukum P/ PB / TB untuk melaksanakan amar putusan pada point 3, 4 dan 

5 diatas ;  

- Menghukum P/ PB / TB untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama 

sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan untuk 

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



 

 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya�ban 

1431 Hijriyah oleh Kami Drs. H. Sudirman Arif yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama Bengkulu  sebagai Ketua Majelis , Drs. H. Arzum Ali, SH dan       

Drs. Mu�allimin Ahmad, SH, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk 

umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Jisman, SH sebagai Panitera 

Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara. 

 

Hakim Anggota     Ketua Majelis 

         dto              dto 

1. Drs. H. ARZUM ALI, SH    Drs. H. SUDIRMAN ARIF 

         dto              dto   

2. Drs. MU�ALLIMIN AHMAD, SH, MHI  Panitera Pengganti 

                dto 

        JISMAN, 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 

 

 

 

 


