
 

 

P U T U S A N 

 

NOMOR : 04/ 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  antara : 

PIHAK I, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 , pekerjaan karyawan, tempat 

tinggal di Kota Bengkulu, dahulu Pemohon sekarang PEMBANDING ; ---- 

M E L A W A N 

PIHAK II, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah 

tangga, tempat tinggal di Jakarta Barat, dahulu Termohon sekarang 

TERBANDING  ; - 

 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara dan 

telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : ----------------------- 

 

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu tanggal 12 Januari 2010 Masehi yang 

bersamaan dengan tanggal 26 Muharram 1431 Hijriyah Nomor : 0249 / Pdt.G/ 2009/ 

PA.Bn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

 

DALAM EKSEPSI  

Menyatakan eksepsi orang tua Termohon tidak dapat diterima ; ---------------  

 

DALAM POKOK PERKARA  

1. Menyatakan perkara yang didaftar dalam register Nomor : 0249/ Pdt.G/ 2009/ 

PA.Bn. tanggal 19 Agustus 2009  tidak dapat diterima  (Niet Ontvankelijke 

Verklaard)  

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 371.000,- (Tiga 

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ; ------------------------------- 

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Kelas I A Bengkulu, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 

Januari 2010 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap 
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putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan 

kepada pihak lawannya ; ------------------------------------------------------------------------ 

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan 

oleh Pembanding memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya 

(Terbanding) akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; ----- 

 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dalam perkara ini 

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Hakim Tingkat Banding 

menyatakan formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; ----------------------- 

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara 

serta memperhatikan keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori 

bandingnya tanggal 22 Januari 2010, yang pada pokoknya Pembanding keberatan 

atas putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, karena permohonan cerai 

talaknya telah dinyatakan tidak dapat diterima ( N.O) dengan alasan permohonan 

Pembanding abscuur libel atau cacat formil, atas dasar bahwa setelah Terbanding 

dipanggil ternyata tidak beralamat tempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam 

permohonan Pembanding. Untuk itu Hakim Tingkat Banding akan menentukan 

apakah proses pemanggilan terhadap Terbanding telah dilakukan berdasarkan 

ketentuan hukum atau tidak ; ------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sebelum menilai proses 

pemanggilan tersebut, terlebih dahulu menyatakan bahwa sependapat dengan 

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah tidak menerima eksepsi  yang 

diajukan orang tua Terbanding dengan alasan yang bersangkutan tidak mempunyai 

kapasitas dalam perkara ini sebagai pihak (persona in judicio) ; -------------------------- 

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak maka proses 

mengajukan permohonan diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2)   Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989  telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

kemudian direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi :  

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna 

menyaksikan ikrar talak ; ----------------------------------------------------------------- 

2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, 

kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman 

bersama yang ditentukan bersama tanpa izin Permohon ; --------------------------- 
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Menimbang, bahwa pada awalnya Pembanding dan Terbanding tinggal 

bersama-sama di Bengkulu dengan alamat sebagai tersebut dalam permohonannya, 

tanpa izin Pembanding, Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman 

bersama dengan membawa anak-anak, kemudian menetap di Jakarta di rumah orang 

tuanya dengan alamat sebagai tersebut dalam permohonan Pembanding ; --------------- 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBG Hakim 

Tingkat Pertama telah memanggil Terbanding dialamat tersebut dengan mohon 

bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat, Juru Sita Pengadilan Agama 

Jakarta Barat telah melaksanakan panggilan sebanyak tiga kali,  pertama dengan 

relaas tertanggal 9 Oktober 2009,  Juru Sita tidak bertemu Terbanding tapi bertemu 

dengan orang tuanya. Relaas panggilan disampaikan kepada Terbanding melalui 

orang tuanya tersebut dan ditandatangani oleh orang tuanya, selain itu orang tuanya 

Menyatakan keberatan dia mohon agar perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama 

Jakarta Barat tempat tinggal Terbanding. Kedua dengan relaas panggilan tertanggal 

22 Oktober 2009 Juru Sita juga tidak bertemu dengan Terbanding, tapi bertemu 

dengan keluarganya, keluarga Terbanding menyatakan keberatan perkara ini disidang 

di Bengkulu, mereka mohon agar sidang di Jakarta Barat tempat tinggal Terbanding,  

relaas panggilan tidak ditandatangani. Ketiga dengan relaas tertanggal 29 Desember 

2009 Juru Sita juga tidak bertemu Terbanding relaas disampaikan kepada Terbanding 

melalui orang tuanya karena Ketua RT tidak berada ditempat, relaas ditanda tangani 

orang tuanya; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 718 ayat ( 1 ) RBG diatas pada kalimat 

selanjutnya menyebutkan apabila Juru Sita tidak bertemu dengan yang bersangkutan 

maka relaas disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah setempat yang 

berkewajiban meyampaikan relaas tersebut kepada yang bersangkutan, ketentuan ini 

merupakan keharusan untuk dilakukan sebagai dasar awal bagi Majelis Hakim untuk 

menentukan langkah selanjutnya, selain itu Kepala Desa atau Lurah mempunyai hak 

dan wewenang untuk menyatakan apakah seseorang beralamat tempat tinggal di 

wilayah hukumnya atau tidak, keterangan Kepala Desa atau Lurah inilah yang dapat 

dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menentukan alamat tempat tinggal 

seseorang ; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Menimbang, bahwa jika diteliti dari Berita Acara ketiga relaas tersebut 

dapat diduga Terbanding memang benar bertempat tinggal dialamat tersebut tapi 

secara tidak langsung ada unsur kesengajaan dari Terbanding dan keluarganya untuk 

menutupi alamat tempat tinggal Terbanding ; ------------------------------------------------ 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim 

Tingkat Banding dapat mengangkat dua masalah pokok yang bisa dijadikan bahan 

pertimbangan selanjutnya, yang pertama Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Barat 

dalam melaksanakan tugas memanggil Terbanding belum sepenuhnya dilakukan 

sesuai dengan ketentua Pasal 718 ayat (1) RBG, kedua pihak Terbanding tidak 

sungguh-sungguh mempertahankan hak dan membela kepentingannya dalam 

menghadapi dan menyelasaikan perkara ini ; ------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tingkat Banding menilai hal-hal 

yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan hanya melihat ketiga relaas 

(surat panggilan) tersebut kemudian menyimpulkan bahwa Terbanding tidak 

beralamat tempat tinggal sebagaimana disebutkan Pembanding dalam 

permohonannya, pertimbangan mana tidak tepat untuk itu putusan Pengadilan Agama 

Kelas I A Bengkulu tersebut tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan, 

selanjutnya dengan memperhatikan maksud Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 

20 Tahun 1947, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili 

sendiri dengan memerintahkan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk 

memeriksa kembali perkara tersebut hingga putusan  akhir  ; ----------------------------- 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 

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

Tahun 2009 maka kepada Pembanding akan dibebani untuk membayar biaya perkara  

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syara� yang berkaitan dengan perkara ini ; --------------------------------------------------- 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemohon/ Pembanding dapat 

diterima ; ----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor : 

0249/Pdt.G/2009/PA.Bn. tanggal 12 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 26 Muharam 1431 Hijriyah ; --------------------------------------------------- 

 

DENGAN MENGADILI SENDIRI 

- Memerintahkan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk membuka sidang 

dan memeriksa perkara Nomor : 0249/Pdt.G/2009/PA.Bn. tanggal 12 Januari 

2010 sampai putusan akhir ; ------------------------------------------------------------- 
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- Menghukum Pemohon/ Pembanding membayar biaya perkara dalam Tingkat 

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

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 

Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1431 Hijriyah oleh Kami Drs. M. 

Dirwan, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai 

Ketua Majelis,  H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH dan H. Sholeh, SH, MH masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam 

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh 

Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Asmara Dewi, SH sebagai Panitera 

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. 

Hakim Ketua 

dto 

   Drs. M. DIRWAN, SH 

Hakim Anggota      Hakim Anggota 

        dto        dto 

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, SH   H. SHOLEH, SH, MH

   

Panitera Pengganti 

dto 

 ASMARA DEWI, 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 


