
 

 

P  U  T  U  S  A  N 

Nomor:  09/Pdt.G/2009/PTA.Bn. 

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIIM. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. 

           Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, dalam persidangan Majelis untuk mengadili 

perkara-perkara dalam tingkat banding  telah menjatuhkan putusan  dalam perkara antara : 

PIHAK I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota                                       

Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HUSNIN                                       

WALIL. SH. Dan H.RIDWANAZADIN. SH. masing -masing adalah                                      

Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Putri  Gading Cempaka                                       

No. 123 ( Penurunan) Kota Bengkulu,  berdasarkan surat kuasa tanggal 21 

Oktober 2008 yang telah  terdaftar di Pengadilan Agama Kelas I A. 

Bengkulu tanggal 27  Oktober 2008 Nomor : 0033/Pdt.G/2008/ PA.Bn. yang 

semula disebut sebagai Pemohon dan sekarang disebut sebagai                                       

�PEMBANDING�. 

 

M E L A W A N 

PIHAK II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Tempat tinggal di Kota 

Bengkulu, yang semula disebut sebagai Termohon, sekarang disebut sebagai 

� TERBANDING �.- 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; 

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

perkara ini; 

 

                                      TENTANG DUDUKNYA PERKARA  

          Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Agama Kelas IA. Bengkulu tanggal 22 Juni 2009 Nomor : 0305/ Pdt.G/ 

2008/PA.Bn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

 

DALAM  KONVENSI: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( PIHAK I ) untuk mengucapkan ikrar talak  

terhadap Termohon  ( PIHAK II ) di depan sidang  Pengadilan Agama Kelas  IA. 

Bengkulu ;                                       

  

DALAM REKONVENSI: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian ; 
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2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kepada Penggugat               

Rekonvensi berupa :            

  Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 1.500.000,- ( sutu juta lima ratus ribu rupiah ); 

  Mut�ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram ;; 

  Nafkah pisah selama 36 bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ); 

  Menolak untuk selain dan selebihnya; 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; 

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya          

perkara sebesar Rp. 441.000�- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ); 

              Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Kelas IA Bengkulu, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2009. pihak 

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan permohonan banding terhadap 

putusan Pengadilan Agama tesebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada 

pihak lawannya; 

             Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh 

Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, memori banding 

maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; 

 

TENTANG HUKUMNYA 

              Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah 

diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dalam tenggang waktu 

dan menurut acara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan 

banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; 

 

DALAM KONVENSI. 

               Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan 

Pengadilan Agama menyangkut pokok perkara ini,  Pengadilan Tinggi Agama menyatakan 

sependapat untuk itu dapat dipertahankan kemudian dijadikan  pertimbangan dan pendapat 

Pengadilan  Tinggi  Agama  sendiri,   sehingga  putusan    Pengadilan Agama tersebut patut  

Dikuatkan; 

 

 

 

DALAM  REKONVENSI: 

              Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan  

sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu, sepanjang yang menyangkut 
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gugatan rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyatakan sependapat 

terhadap sebagian dan tidak sependapat terhadap selebihnya; 

               Menimbang bahwa  Pengadilan Agama Bengkulu telah memutuskan dan 

mengabulkan  gugatan rekonvensi  mengenai nafkah iddah, Pengadilan Tinggi Agama 

menyatakan bahwa sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, oleh karena 

nafkah iddah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami apabila 

mentalak  isterinya dengan talak raj�i dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. 

dalam surat Thoha ayat 6 yang berbunyi : 

Ϧ˷ϬϠϤΣ Ϧόѧѧѧѧѧѧѧπϳ ϰ˷ΘΣ Ϧ˷ϬϴϠϋ ϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϔϧ �́ѧѧѧѧϓ ϞϤΣ ϭϼѧѧѧѧѧΗ Ϧ˷ϛ ϥϭ 
 

 

 

Artinya :   Sesungguhnya perempuan-perempuan yang mengandung yang ditalak raj�i, 

maka berilah nafkah atas mereka hingga mereka melahirkan . 

               Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat  Rekonvensi/ Terbanding tentang 

mut�ah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu sebagai tersebut 

dalam amar putusannya. Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan alasan 

bahwa dia sejak meninggalkan rumah tangganya telah menyerahkan semua harta bersama 

kepada Penggugat rekonvensi/ Terbanding   berupa : 

1. 1 (satu) unit rumah bersama  dengan perabotannya  yang ditaksir seharga                   

Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ); 

2. 1 (satu)  bidang kebun  kelapa sawit seluas 2 hektar, terletak di Padang Serai dan telah 

berproduksi  sejak tahun 2004; 

3. 1 (satu) unit gudang pendingin ikan laut dan batu es; 

4. Menyerahkan seluruh sisa gaji; 

Untuk itu pembanding menyatakan tidak mampu untuk memenuhi isi amar putusan 

Pengadilan Agama Bengkulu tersebut; 

               Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama 

Bengkulu berpendapat  dan menyatakan bahwa apa yang dikemukakan Pembanding  cukup 

beralasan  dan apabila dikaitkan  dengan ketentuan  pasal 159 KHI, maka mut�ah   bukan 

kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami, mut�ah merupakan pemberian sebagai 

sarana penggembira  bagi seorang isteri  yang diceraikan, untuk itu tidak sepatutnya 

pembanding dibebani memberi mut�ah, oleh karena itu  putusan Pengadilan Agama  Kelas 

IA Bengkulu dalam hal mut�ah  dimaksud patut  dibatalkan  dan tuntutan Penggugat 

Rekonvensi/ Terbanding dimaksud harus dinyatakan ditolak; 

               Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tentang nafkah 

selama berpisah yang dalam hal ini telah diputus Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu   

sebagai tersebut dalam amar putusannya. Pembanding dalam memori bandingnya 

menyatakan keberatan untuk memenuhi isi amar putusan tersebut dengan alasan  bahwa 

Pembanding telah menyerahkan harta bersama dan sisa gajinya sebagai tersebut pada 
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pertimbangan di atas untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai dan 

berpendapat bahwa dengan harta bersama dan sisa gaji tersebut telah cukup menutupi 

kewajiban pembanding  memberi nafkah  selama pisah  dengan Terbanding bila dikaitkan 

dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pembanding tidak 

termasuk suami yang lalai dalam masalah nafkah kebutuhan  rumah tangga; 

                Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tingi Agama  

Bengkulu berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu  yang 

menyangkut  nafkah pisah   ( Madhiyah ) tidak dapat dipertahankan  dan patut dibatalkan  

untuk selanjutnya  Pengadilan Tinggi Agama  Bengkulu menyatakan  pula bahwa tuntutan 

Penggugat Rekonvensi/ Terbanding  dalam hal ini harus dinyatakan  ditolak; 

                Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan di atas sepanjang dalam 

rekonvensi, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah berpendapat  bahwa tuntutan 

Penggugat Rekonvensi  dikabulkan  sebagian dan menolak  selebihnya, untuk itu putusan 

Pengadilan Agama  Kelas IA Bengkulu  yang menyangkut hal ini tidak dapat dipertahankan  

dan patut dibatalkan selanjutnya akan mengadili sendiri;          

  

DALAM KONVENSI  DAN  REKONVENSI ; 

               Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) UU.No. 7 Tahun 1989 jo. UU. 

No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. ( revisi UU No. 7 Tahun 1989 ) maka biaya 

perkara pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding;------------------- 

               Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan 

perkara ini; 

 

                                                    MENGADILI 

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvnesi/Pembanding dapat diterima; 

 

 

DALAM KONVENSI: 

Menguatkan   putusan   Pengadilan  Agama  Kelas  I A  Bengkulu    tanggal    22 Juni  2009  

Nomor :  0305 / Pdt.G/ 2008 / PA. Bn . yang dimohonkan banding; 

     

 

DALAM REKONVENSI ; 

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor : 0305 / Pdt.G/ 

2008 / PA. Bn. yang dimohonkan banding.   Dan dengan mengadili sendiri ; 

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Terbanding untuk 

sebagian; - 
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- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk  

membayar nafkah �iddah selama masa �iddah Termohon Konvensi/Penggugat      

Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) 

kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding; 

- Menolak selain dan selebihnya; 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : 

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar 

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp.441.000,- 

( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ), dan pada tingkat banding Rp. 36.000.,-        

( tiga puluh enam ribu rupiah.); 

     

                Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada 

hari ini Senin  tanggal  07 Desember 2009 M. bertepatan denggan tanggal  20  Dzulhizah 

1430 H. oleh kami Drs.M. Dirwan SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Bengkulu sebgai Ketua Majelis,  Dra. N. Munawaroh SH, dan H. Yazid Bustami 

Dalimunthe SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh sdr. Drs. Nanang 

Juanda, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut tanpa hadirnya para pihak yang 

berperkara. 

 

           Hakim Anggota,                                                               Hakim Ketua, 

                                        

                                         

1. Dra. N.Munawaroh SH.                                            Drs. M. Dirwan SH.   

 

 

2. H.  Yazid Bustami Dalimunthe SH. 

                                                     

 

                                                        Panitera Pengganti, 

                                                              

                                                                     dto 

 

                                                        Drs. Nanang Juanda. 

                                      

       

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Proses�����..�. Rp.  30.000,- 
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2. Biaya Materai ����.�... Rp.    6.000,- 

Jumlah            ..�����..  Rp. 36.000,-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Salinan Putusan sesuai dengan aslinya, 

                                                        Panitera, 

                                                    

                                                                     

 

                                                        Drs.  D A R M A D I              


