
 

 

P U T U S A N 

 

NOMOR: 04/ Pdt.G/2009/PTA.Bn 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

 

Pengadilan  Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 

PIHAK I, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, yang 

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Khususnya Zurhendi, SH dan 

Abdul Gani, SH, Advokad yang beralamat di Jalan Salak Raya/ 

Salak 9 No. 53 RT. 13 Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan 

Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 9 Januari 2009, dahulu sebagai Pemohon 

sekarang sebagai PEMBANDING ;  

M E L A W A N 

PIHAK II, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, 

dahulu sebagai Termohon, sekarang  sebagai TERBANDING ;  

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan  

perkara ini ;  

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama 

Kelas IA Bengkulu tanggal 6 Januari 2009, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 

1430 Hijriyah, Nomor 0283/ Pdt.G/2008/PA.Bn. yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut : 

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap 

di persidangan tidak hadir ;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;  

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Pemohon (PIHAK I) terhadap 

Termohon (PIHAK II) ;  

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk 

mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Muara Bangkahulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
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Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, 

untuk mencatat perceraian tersebut ;  

5. Menolak permohonan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh anak bernama 

ANAK1 ;  

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 412.000,- 

(Empat ratus dua belas ribu rupiah) ;  

 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding  yang diajukan Pembanding 

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditentukan 

dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat 

diterima ;  

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan  Hakim 

Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam  putusan, pada prinsipnya Hakim 

Tingkat Banding menyatakan tidak sepenuhnya sependapat, untuk itu Hakim 

Tingkat Banding perlu menambah dan mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut:  

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang, bahwa pada dasarnya apa yang telah dipertimbangkan 

Hakim Tingkat Pertama tentang proses mediasi dan nasihat Majelis Hakim secara 

sepihak yaitu kepada pihak Pemohon/ Pembanding tetapi tidak berhasil, dan 

mempertimbangkan pula bahwa permohonan Pemohon/ Pembanding telah terbukti 

dengan fakta kehidupan rumah tangga Pemohon/ Pembanding dan Termohon/ 

Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, 

sehingga pecah yang sifatnya sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat 

dirukunkan kembali. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut  telah tepat 

dan patut untuk dipertahankan ;  

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga Pemohon/ 

Pembanding dan Termohon/ Terbanding telah pecah yang sifatnya sedemikian 

rupa, apabila dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari 

maslahat yang diperoleh, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding  berpendapat 

bahwa ikatan pernikahan kedua belah pihak harus diputus dengan perceraian 

sesuai dengan kaedah fiqiyah  yang berbunyi : 

 

 

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil maslahat. 

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan ternyata 

pada awalnya Pemohon/ Pembanding menyatakan diri beragama Islam dan mohon 
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untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/ Terbanding, tetapi fakta menunjukkan 

sebagaimana tersebut dalam Berita Acara bahwa Pemohon/ Pembanding telah 

riddah atau keluar dari agama Islam dan kembali ke agama semula  yaitu agama 

Kristen ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat mashab Maliki dalam Kitab 

Alfiqhul Islami waadil latuhu yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya 

suami yang akan menjatuhkan atau mengikrarkan talak terhadap istri-istrinya 

adalah muslim, pendapat mashab Maliki tersebut dijadikan dasar dan rujukan oleh 

Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa Pemohon/ Pembanding tidak 

memenuhi syarat untuk mengikrarkan talak ;  

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dikuatkan pula dengan 

ketentuan Hukum Islam dalam Kitab Al Um jilid IV halaman 291 yang 

menyatakan bahwa apabila seorang suami riddah atau beralih agama dari Islam 

maka putus perkawinannya, untuk itu permohonan Pemohon dalam primer harus 

dinyatakan tidak dapat diterima ;  

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon/ Pembanding telah riddah 

atau kembali ke agama Kristen telah menimbulkan ketidak harmonisan dalam 

kehidupan rumah tangga Pemohon/ Pembanding dan Termohon/ Terbanding, 

untuk itu Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan dan 

mengangkat petitum Pemohon/ Pembanding dalam subsider sebagai dasar 

memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Pemohon/ Pembanding 

dan Termohon/ Terbanding ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (h) 

Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon/ Pembanding cukup beralasan dan 

terbukti, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon/ 

Pembanding tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa 

perkawinan Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/ Terbanding putus dengan 

perceraian fasakh ;  

Menimbang, bahwa inti keberatan yang diajukan Pemohon/ Pembanding 

sebagai tersebut dalam memori bandingnya tentang hak hadhonah atau 

pemeliharaan anak dengan alasan  bahwa Termohon/ Terbanding adalah swasta 

yang berprofesi  sebagai penyanyi cafe yang mencari kehidupan dari satu kota ke 

kota lain disamping itu sebelum terjadi pernikahan dengan Pemohon/ 

Pembanding, Termohon/ Terbanding  telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, kini 

keempat anak tersebut dititipkan pada neneknya di Kota Bandar Lampung ; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan Kontra Memori Banding Termohon/ 

Terbanding dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang 

isinya menyatakan bahwa keempat anak tersebut tinggal di Tangerang bersama 
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Termohon/ Terbanding, bahkan salah satunya telah menjadi Sarjana (S1) 

Akuntansi, hal ini dapat dijadikan alasan dan bukti bahwa Termohon/ Terbanding 

layak sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) sesuai dengan ketentuan Pasal 156 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;  

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 merupakan ketentuan hukum yang menjadi kewajiban Panitera atau pejabat 

yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pencatat Nikah dalam 

tenggang waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ketentuan pasal 

diatas merupakan tugas yang bersifat administrasi, maka tidak ada keharusan bagi 

Majelis Hakim memerintahkan Panitera melaksanakan tugas tersebut, oleh 

karenanya Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Hakim 

Tingkat Pertama yang menyangkut hal tersebut harus dihilangkan ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Hakim 

Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan untuk itu  Hakim  

Tingkat Banding akan mengadili sendiri ;  

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

undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Bengkulu Nomor: W7-A/864/KU.03.2/XI/2008 tanggal 03 November 2008, 

semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik Tingkat Pertama maupun Tingkat 

Banding dibebankan kepada Pemohon/ 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. Menyatakan permohonan banding Pemohon/ Pembanding patut diterima ;  

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor: 

0283/Pdt.G/2008/PA.Bn tanggal 6 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 09 Muharam 1430 Hijriyah ;  

MENGADILI  SENDIRI 

 

1. Menyatakan Termohon/ Terbanding telah dipanggil dengan patut untuk 

menghadap dipersidangan tidak hadir ;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon/ Pembanding dengan verstek ;  

3. Menetapkan putus pernikahan Pemohon/ Pembanding (PIHAK I) dan 

Termohon/ Terbanding (PIHAK II) dengan perceraian fasakh ;  

4. Menolak permohonan Pemohon/ Pembanding selain dan selebihnya ;  

5. Menghukum Pemohon/ Pembanding membayar biaya yang timbul dalam 

perkara ini, untuk tingkat pertama sebesar Rp. 412.000,- (Empat ratus dua 
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belas ribu rupiah) sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 36.000,- 

(Tiga puluh enam ribu rupiah) ;  

 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Senin Tanggal 04 Mei 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 

Jumadil Awal 1430 Hijriyah. Oleh Kami H.M. Syamsuddin Surya, LML, S.Ag 

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama selaku Ketua Majelis 

didampingi oleh Drs. M. Dirwan, SH dan Dra. N. Munawaroh, SH sebagai Hakim 

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang 

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota 

tersebut dan Ahmad Syuhirman, S.Pd sebagai Panitera Pengganti  tanpa dihadiri 

oleh kedua belah pihak yang berperkara. 

 

Hakim Anggota                                     Ketua Majelis 

           

           dto        dto  

 

1. Drs. M. Dirwan, SH              H.M. Syamsuddin Surya, LML, S.Ag 

         

           dto 

2. Dra. N. Munawaroh, SH 

 

Panitera Pengganti 

 

dto 

 

Ahmad Syuhirman, S.Pd 

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 


