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        P U T U S A N 

          Nomor : 010/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 

dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh: 

PIHAK I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen 

Honorer, bertempat tinggal di Kota Bengkulu  dahulu 

sebagai Termohon, selanjutnya disebut sebagai 

Pembanding- 

---- ----------------------------------------M E L A W A N--------------------------------------------- 

PIHAK II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai 

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, 

dahulu sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai 

Terbanding 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu 

Nomor 0188/Pdt.G/2009/PA.Bn tanggal 10 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 19 

Sya�ban 1430 H,  yang amarnya sebagai berikut : 

MENGADILI : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 

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

talak terhadap Termohon (PIHAK I) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA 

Bengkulu. 

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000.- ( Dua 

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) 

- Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Bengkulu, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 pihak Tergugat telah 

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut, 

 

   permohonan banding mana telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Agustus 

2009.  
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- Membaca memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding yang telah disampaikan 

kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 September 2009, atas memori banding 

tersebut pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 

10 September 2009 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu  

tanggal 15 September 2009 

- Memperhatikan bahwa oleh karena kuasa hukum Termohon/Pembanding berdomisili 

diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka kontra memori banding dari 

Pemohon/Terbanding telah disampaikan kepada kuasa hukum Termohon/Pembanding oleh 

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan 

surat nomor : W7-A1/786/Hk.05/IX/2009 tanggal 16 September 2009. 

TENTANG HUKUMNYA 

 Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan 

Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang 

ditentukan dalam ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut patut 

dinyatakan dapat diterima 

 Menimbang bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hakim 

tingkat pertama sebagai ternyata termuat pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu 

tersebut, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama 

tentang pokok perkara telah mengabulkan permohonana Pemohon/ Terbanding, hal ini 

ternyata pula dalam memori banding Termohon / Pembanding bahwa dia tidak keberatan 

menerima dan setuju bercerai dengan Pemohon / Terbanding, oleh karena itu hakim  

tingkat banding menyatakan sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut 

menjadi pendapat sendiri. 

 Menimbang bahwa Termohon / Pembanding selain menyetujui dan menerima perceraian 

dengan Pemohon / Terbanding juga mengajukan keberatan � keberatan atas putusan 

hakim tingkat pertama sebagai termuat dalam memori bandingnya 

 Menimbang bahwa keberatan pertama yang diajukan Termohon / Pembanding, dengan 

menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bengkulu telah salah dalam melakukan proses 

pemanggilan, baik panggilan pertama maupun yang kedua dengan cara panggilan 

disampaikan pada Lurah tidak langsung ke alamat tempat tinggal Termohon/ 

Pembanding. 

 Menimbang bahwa berdasarkan berita acara dan relas panggilan fakta menunjukkan 

bahwa  Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu telah melaksanakan pemanggilan secara 

resmi dan patut, oleh karena dilakukan atas dasar ketentuan pasal 718 ayat (1) RBg jo 
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pasal 390 ayat (1) HIR, bahwa pemanggilan pertama dan kedua disampaikan dialamat 

tempat tinggal Termohon / Pembanding, tapi tidak  bertemu dengan yang bersangkutan, 

selanjutnya panggilan  disampaikan melalui Lurah setempat dan berdasarkan ketentuan 

pasal 145 ayat (2) RBg,  panggilan pertama telah dilampiri turunan surat permohonan----- 

 Menimbang bahwa berdasarkan pasal dari RBg dan HIR diatas, memberikan wewenang 

dan kewajiban kepada Lurah selaku pejabat tertinggi di kelurahan, untuk menyampaikan 

panggilan kepada anggota masyarakatnya yang mempunyai kepentingan terhadap relas 

panggilan tersebut, ternyata Lurah telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dengan 

tidak menyampaikan relas panggilan kepada Termohon / Pembanding, untuk itu hakim 

tingkat banding menilai dan berpendapat bahwa keberatan Termohon / Pembanding 

tersebut tidak beralasan, maka patut ditolak 

 Menimbang bahwa keberatan kedua yang diajukan Termohon / Pembanding dengan 

menyatakan bahwa hakim tingkat pertama telah berlaku tidak adil dan berat sebelah 

dengan tidak memberikan hak dan kesempatan kepada Termohon / Pembanding 

menyampaikan jawaban 

 Menimbang bahwa berdasarkan berita acara fakta menunjukkan bahwa Termohon/ 

Pembanding hadir dalam sidang setelah sidang ketiga pada tahap pemeriksaan alat bukti 

dan pada sidang ketiga inilah Termohon / Pembanding akan menyampaikan jawaban, 

etapi ditolak hakim tingkat pertama dengan alasan untuk menegakkan asas keseimbangan 

dan keadilan atas hak dan kepentingan masing � masing pihak dengan  tetap 

memperhatikan proses pemeriksaan secara bertahap, dengan tujuan jangan sampai 

merugikan salah satu pihak yaitu Pemohon / Terbanding 

 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,  hakim tingkat banding menilai  

dan berpendapat bahwa proses pemerikasaan  hakim tingkat pertama atas perkara ini  

telah tepat dan benar, oleh karena itu menyimpulkan bahwa keberatan yang dikemukakan 

Termohon/ Pembanding tidak beralasan, untuk itu patut dinyatakan ditolak. 

 Menimbang bahwa ternyata dalam memori banding Termohon / Pembanding selain 

mengajukan keberatan sebagai tersebut diatas, juga mengajukan gugatan rekonvensi 

berupa  pembagian gaji Pemohon / Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan 

PP10 Tahuh 1983 jo PP. 45 Tahun  1990 dengan perincian 1/3 untuk anak, 1/3 untuk 

Termohon/ Pembanding dan 1/3 untuk Pemohon/ Terbanding, juga gugatan nafkah iddah- 

 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) RBg jo pasal 132 ayat (2) 

HIR, bahwa tuntutan rekonvensi yang diajukan pada tingkat banding tidak dibenarkan 



 

 4

(dilarang) sama sekali, untuk itu hakim tingkat banding patut menyatakan bahwa gugatan 

rekonvensi Termohon / Pembanding tersebut harus ditolak 

  Menimbang selanjutnya bahwa meskipun tuntutan rekonvensi atas dasar ketentuan 

tersebut diatas ditolak, bahwa  dari uraian sebagai tersebut dalam pertimbangan alinia 

kedua diatas,  bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 149 dan pasal 152 KHI tentang 

akibat hukum atas terjadinya cerai talak, akibat hukum mana dalam perkara ini 

merupakan tuntutan hukum kepada seorang suami yang mentalak istrinya adalah berupa 

beban kewajiban untuk memberikan nafkah  terhadap anak dan nafkah iddah serta mut�ah 

kepada bekas istri  atas dasar tuntutan hukum tersebut hakim tingkat banding secara ek 

oficio merasa patut untuk menetapkan beban kewajiban Pemohon / Terbanding dalam 

memberikan nafkah anak, nafkah iddah, dan mut�ah kepada bekas istri. 

  Menimbnag bahwa untuk memenuhi rasa kepatutan atas kebutuhan hidup anak 

Pemohon/ Terbanding dan Termohon / Pembanding bernama Najwa Adila Salsabila 

umur 3 tahun dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada paada Pemohon / 

Terbanding, maka hakim tingkat banding menilai wajar apabila Pemohon / Terbanding 

sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat dan golongan Ajun Jaksa ( III/b ) 

patut dibebani kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut serendah � rendahnya Rp 

700.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa umur 21 tahun belum kawin 

  Menimbang bahwa hakim tingkat banding menilai kebutuhan hidup seseorang yang 

berada di kota Bengkulu dengan kehidupan yang sederhana bisa dipenuhi dengan dana 

sebesar Rp 1.000.000,- untuk itu hakim tingkat banding berpendapat wajar apabila 

Pemohon / Terbanding atas dasar pertimbangan kedudukan dan golongan tersebut diatas 

dibebani kewajiban membayar nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000, 

 Menimbang bahwa mut�ah adalah pemberian dari bekas suami kepada bekas istri baik 

berupa benda maupun berupa uang, tujuannya merupakan sarana penggembira ataupun 

kenang- kenangan untuk meringankan beban kecewa dan kesedihan bagi istri yang 

ditalak, maka hakim tingkat banding berpendapat wajar dan  patut apabila Pemohon/ 

Terbanding atas dasar masa perkawinan yang telah dilalui selama 5 tahun 6 bulan 

dibebani kewajiban membayar mut�ah kepada Termohon / Pembanding sebesar Rp 

14.000.000,-  

 Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kewajiban yang dibebankan kepada 

Pemohon / Terbanding membayar nafkah anak, nafkah iddah, dan mut�ah kepada 

Termohon / Pembanding, untuk itu hakim tingkat banding menghukum Pemohon/ 

Terbanding melaksanakan pembayaran tersebut 
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 Menimbang bahwa atas perkara ini telah dilakukan mediasi pada tanggal 27 Juli 2009 

dengan mediator Drs. H. Imron Rosyadi MH. tetapi tidak berhasil  

 Menimbang bahwa oleh karena hakim tingkat banding telah menetapkan beban 

kewajiban kepada Pemohon / Terbanding membayar nafkah anak, nafkah iddah dan 

mut�ah kepada Termohon / Pembanding yang akan dicantumkan dalam amar putusan 

maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama harus 

dibatalkan, kemudian akan mengadili sendiri 

 Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)  Undang-undang  Nomor : 7 Tahun 

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

2009 biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada 

Termohon / Pembanding untuk tingkat banding dibebankan kepada 

Termohon/Pembanding  yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan 

 Menimbang bahwa mengingat segala peraturan perundang � undangan serta ketentuan 

hukum syar�i   yang berhubungan dengan perkara ini 

MENGADILI 

 Menyatakan bahwa permohonan banding pemabanding dapat diterima 

 Membatalkan putusan Pengadilan Agama  Bengkulu No 0188/ Pdt.G/ 2009/ PA Bn 

tanggal 10 Agustus 2009 M, dan bertepatan dengan tanggal 19 Sya�ban 1430 H, dengan 

mengadili sendiri 

MENGADILI 

1. Mengabulkan permohonan pemohon 

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

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pembanding (PIHAK I) di depan 

sidang Pengadilan Agama Bengkulu 

3. Menetapkan membebankan kepada Pemohon / Terbanding memberi nafkah kepada 

anak yang bernama Najwa Adila Salsabila serendah � rendahnya Rp 700.000,- setiap 

bulan hingga anak tersebut dewasa umur 21 tahun dan belum menikah 

4. Menetapkan membebankan kepada Pemohon / Terbanding membayar nafkah selama 

iddah kepada Termohon / Pembanding sebesar Rp 3.000.0000,- secara langsung dan 

tunai 

5. Menetapkan  membebankan kepada Pemohon / Terbanding membayar mut�ah kepada 

Termohon / Pembanding sebesar Rp 14.000.000,- secara langsung dan tunai 

6.  Menghukum Pemohon / Terbanding untuk melaksanakan isi amar putusan pada point 

3, 4 dan 5 diatas 
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7. Menghukum Pemohon / Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini 

untuk tingkat pertama sebesar Rp 271.000,- dan menghukum Termohon/ Pembanding 

membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000, ( Seratus lima 

puluh ribu rupiah )  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari, 

Senin tanggal 21 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1431 H 

oleh kami Drs.H Wildan Suyuthi M, SH., MH selaku Ketua Majelis didampingi oleh 

Drs.H.M. Syazili Mathir  dan Drs. M. Darwan SH masing � masing selaku Hakim 

Anggota dibantu oleh Sukardi S.H selaku Panitera Pengganti, putusan mana 

diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan 

terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut tanpa dihadiri oleh 

pihak � pihak yang berperkara 

 

 

    HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS  

 

  

 

1. Drs. H M.SYAZILI MATHIR Drs.H.WILDAN SUYUTHI M, SH.MH 

 

 

 

2. Drs. M. DIRWAN S.H                    

 PANITERA PENGGANTI, 

 

 

      SUKARDI S.H. 

   


