
 

 

P U T U S A N 

         NOMOR : 02/Pdt.G/2009/PTA.Bn 

 

         BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memeriksa dan  mengadili 

perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam permusyawaratan  Majelis 

telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara pihak-pihak : 

PIHAK I, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, 

bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dahulu sebagai Termohon 

sekarang sebagai PEMBANDING . 

Dalam perkara banding ini memberikan kuasa kepada Meri 

Agustina, SH dan Rusmalaneti, SH, Advokad/ Penasehat Hukum 

pada kantor MERI AGUSTINA, SH DAN REKAN, beralamat di 

Jalan MT. Haryono No. 8 Bengkulu ;  

 L A W A N 

PIHAK II, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Satpol PP 

Kabupaten Seluma, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma 

dahulu sebagai Pemohon sekarang TERBANDING ;  

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;  

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini ;  

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagimana termuat dalam 

putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0246/Pdt.G/2008/PA.Bn tanggal 

16 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1429 Hijriyah 

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;                               

2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PIHAK II) untuk 

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon  (PIHAK I) didepan sidang 

Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan 

hukum tetap;  

DALAM REKONVENSI 

 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;  
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2. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 

anak nama ANAK1 Binti PIHAK II sampai anak tersebut dewasa sesuai 

dengan kebutuhan anak dan sesuai kemampuan Pemohon/ Tergugat 

Rekonvensi ;  

3. Menetapkan hak asuh anak nama ANAK1 jatuh kepada penggugat 

Rekonvensi sebagai ibunya ;  

4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;  

Membaca akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Bengkulu tanggal 23 Desember 2008. Pembanding telah mengajukan  

permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 

0246/Pdt.G/2008/PA.Bn. tanggal 16 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 18 

Dhulhijjah 1429 H, permohonan banding mana telah disampaikan kepada pihak 

lawan/ Terbanding . 

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding 

sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.  

 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan 

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ketentuan yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu 

permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat diterima ;  

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang 

dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan telah masuk 

dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, namun Hakim Tingkat Banding 

tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh 

karenanya Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan 

dan putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;  

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama 

dalam konvensi sepanjang yang menyangkut pokok perkara tentang memberikan 

izin kepada Pemohon/ Terbanding untuk mengikrarkan talak kepada Termohon/ 

Pembanding, maka Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan 

mempertahankan untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga 

putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dalam hal ini sepenuhnya dapat 

dipertahankan ;  

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam 

Rekonvensi yang menetapkan bahwa hak asuh anak adalah Termohon/ 

Pembanding yang mendasarkan kepada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi 
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Hukum Islam dengan dasar bahwa anak bernama ANAK1 belum berumur 12 

tahun, pertimbangan mana telah tepat dan benar untuk itu Hakim Tingkat Banding 

menyatakan sependapat dan mengambil alih jadi pertimbangan sendiri, oleh 

karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sepenuhnya dapat 

dipertahankan ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa hak asuh 

anak ada pada Termohon/ Pembanding selaku ibu kandungnya, oleh karena sesuai 

dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 

Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon/ Terbanding sebagai 

bapak kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut 

hingga dewasa atau berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Kewajiban 

tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang 

berbunyi sebagai berikut : 

 

 

Artinya : Kewajiban seorang Bapak untuk memberikan kepada anak-anaknya 

rezeki (nafkah) dan pakaian dengan baik. 

 

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas telah pula dipertimbangkan 

Hakim Tingkat Pertama, tetapi tidak menyebutkan nominal biaya yang 

dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding akibatnya apabila Pemohon/ 

Terbanding ingkar atau tidak melaksanakan kewajiban maka tidak ada dasar untuk 

memaksa Pemohon/ Terbanding (non eksikutabel) dalam arti eksekusi tidak dapat 

dijalankan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan nominal 

biaya  tersebut dengan memperhatikan kemampuan Pemohon/ Terbanding dan 

kebutuhan anak tersebut, serendah-rendahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh 

ribu rupiah) setiap bulan dibayar tunai dan langsung melalui Termohon/ 

Pembanding ;  

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam berita acara dan 

putusan Hakim Tingkat Pertama Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ 

Pembanding telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 

lamanya, kepulangan Termohon/ Pembanding  kerumah orang tuanya di Bengkulu 

atas izin Pemohon/ Terbanding dengan tujuan akan berobat, dan selama 3 (tiga) 

tahun tersebut Pemohon/ Terbanding telah berusaha menjemput Termohon/ 
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Pembanding dengan cara menyuruh orang lain dan orang tua kandungnya 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali atau 5 (lima) kali ;  

Menimbang, bahwa usaha Pemohon/ Terbanding tersebut tidak 

berhasil oleh karena Termohon/ Pembanding enggan atau tidak mau kembali 

ketempat tinggal Pemohon/ Terbanding dengan alasan anaknya masih dalam 

keadaan sakit dan suka mabuk jika naik bis. Hal ini bila dihubungkan dengan 

tenggang waktu berpisah selama 3 (tiga) tahun, maka dapat diduga  bahwa alasan 

Termohon/ Pembanding tersebut tanpa dasar yang sah menurut hukum oleh 

karenanya dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa Termohon/ Pembanding 

tidak melaksanakan kewajiban untuk berbakti secara lahir dan bathin kepada 

suami sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas  dapat dijadikan  

alasan untuk menghukum Termohon/ Pembanding nuzus sebagaimana diatur 

dalam dalam Pasal 84  ayat (1)  Kompilasi Hukum Islam yang mengakibatkan 

gugurnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah baik nafkah madiyah, 

nafkah iddah maupun mut�ah sesuai  ketentuan Pasal 84 ayat (2) jo Pasal 149 

huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ; 

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang 

telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah aturan 

yang mengatur secara administrasi proses perkawinan atau perceraian bagi 

seorang Pegawai Negeri Sipil, secara fakta pelaksanaan ketentuan Peraturan 

Pemerintah tersebut menjadi wewenang pejabat atau atasan  Pegawai Negeri Sipil 

yang bersangkutan, begitu juga memasukkan anak dalam daftar gaji,. Proses 

administrasinya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di instansi tempat 

Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas ; 

Menimbang, bahwa gugatan dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut 

dalam pertimbangan diatas sepanjang yang menyangkut tuntutan nafkah madiyah, 

nafkah iddah, mut�ah dan mendaftarkan anak bernama ANAK1 dalam daftar gaji 

Pemohon/ Terbanding telah pula dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, pada 

prisipnya Hakim Tingkat Banding sependapat oleh karena itu putusan Hakim 

Tingkat Pertama yang menyangkut  hal diatas patut dipertahankan dan dikuatkan, 
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sekaligus menjawab apa yang tersebut dalam memori banding Termohon/ 

Pembanding ;  

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding telah menyatakan tidak 

sepenuhnya sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka 

memandang perlu memperbaiki putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini 

telah melaksanakan mediasi dan telah menunjuk Drs. Salim Muslim Hakim 

Pengadilan Agama Bengkulu sebagai mediator sesuai dengan maksud Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tapi ternyata tidak berhasil ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka 

biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding 

sedangkan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding 

yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;  

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan hukum syara�  yang berhubungan dengan perkara ini ;  

 

M E N G A D I L I 

1. Menetapkan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;  

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0246/ Pdt.G/ 

2008/PA.Bn tanggal 16 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 18 

Dzulhijjah 1429 H dengan amar sebagai berikut : 

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  

2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PIHAK II) untuk 

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PIHAK I) didepan sidang 

Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;  

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Termohon/ Pembanding untuk sebagian ;  

2. Menetapkan hak asuh anak nama ANAK1 jatuh kepada Termohon/ 

Pembanding sebagai ibu kandungnya ;  

3. Menghukum Pemohon/ Terbanding membayar nafkah pemeliharaan anak 

nama ANAK1 binti PIHAK II paling sedikit Rp. 350.000,- (tiga ratus lima 

puluh ribu rupiah) setiap bulan secara tunai dan langsung  sampai anak 

tersebut dewasa dan belum menikah melalui Termohon/ Pembanding;  
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4. Menolak gugatan Termohon/ Pembanding untuk selebihnya ;  

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009  Masehi bertepatan dengan 

tanggal 14 Rabiul Awal 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syazili Mathir yang 

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu  selaku Ketua Majelis, 

didampingi oleh H.M Syamsuddin Surya, LML, S.Ag dan Drs. M. Dirwan, SH. 

Masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Maryam Sanaria, BA selaku 

Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang 

dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut tanpa 

dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. 

 

Hakim Anggota     Hakim Ketua 

  dto                                     dto 

 

1. H. Syamsuddin Surya, LML, S.Ag   Drs. H.M. Syazili Mathir 

            dto          

    

2.  Drs. M. Dirwan, SH 

        Panitera Pengganti 

         dto 

        Maryam Sanaria, BA 

Perincian Biaya Banding :  

1. Biaya pengembalian berkas banding Rp. 30.000,- 

2. Biaya materai    Rp.   6.000,- 

         Jumlah Rp. 36.000,- 

                                                                       (Tiga puluh enam ribu rupiah) 

   

 

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya, 

Panitera, 

 

 

Drs. Darmadi 


