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P U T U S A N  

Nomor 0005/Pdt.G/2012/PTA.Bn 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dalam persidangan Majelis yang mengadili 

perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya 

antara: -- 

PEMBANDING,  umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya 

disebut PEMBANDING/ TERMOHON KONPENSI/ 

PENGGUGAT REKONPENSI; --  

MELAWAN 

TERBANDING,  umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan 

Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, 

selanjutnya disebut TERBANDING/ PEMOHON KONPENSI/ 

TERGUGAT REKONPENSI; --  

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -- 

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; -- 

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang 

dimohonkan banding ini; -- 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Curup 

Nomor 0445/ Pdt.G/2011/PA.Crp. tanggal 29 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 

Jumadil Ula 1433 H yang amarnya sebagai berikut: -- 

  

 

 



 2 

M E N G A D I L I 

DALAM KONPENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -- 

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Curup; --  

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan 

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi 

tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat 

perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu; -- 

DALAM REKONPENSI   

Menyatakan  gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima; --  

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI   

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar 

biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); --  

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Curup yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 pihak Termohon 

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di 

atas, permohonan Banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan 

sempurna ; -- 

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh 

Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya namun 

pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -- 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding karena 

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-

undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding/ Pemohon 
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Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka permohonan banding tersebut formilnya dapat 

diterima; -- 

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dituangkan di dalam 

memori bandingnya adalah: -- 

1. Keberatan/menolak putusan Pengadilan agama Curup Nomor 0445/Pdt.G/2011/ PA. 

Crp. karena Pembanding berketetapan untuk mempertahankan rumah tangga dengan 

Terbanding; -- 

2. Keberatan/menolak kuasa yang diberikan Terbanding kepada orang tuanya (AYAH 

TERBANDING); -- 

Menimbang, bahwa Pembanding menambahkan gugatan rekonpensinya berupa: -- 

1. Nafkah untuk Pembanding terhitung sejak bulan November 2008 sampai dengan bulan 

April 2012 (selama 42 bulan) x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan = 

Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan nafkah untuk anak bernama ANAK 

PEMBANDING DAN TERBANDING yang tidak diberikan selama dua tahun (24 

bulan) x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan = Rp.12.000.000,- (dua belas 

juta rupiah) sehingga total gugatan seluruhnya berjumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh 

tiga juta rupiah); -- 

2. Nafkah anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa sebesar 

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; -- 

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Curup tersebut di atas, 

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: -- 

DALAM KONPENSI  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama dalam hal pemberian izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon karena telah nyata terbukti adanya alasan perceraian 

yang diajukan oleh Pemohon, yakni telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan 
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Termohon yang secara tegas dan jelas telah diakui oleh Termohon di dalam persidangan 

meskipun diperselisihkan mengenai penyebabnya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat 

Banding berpendapat bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya maka dengan 

telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut serta telah 

berpisah tempat tinggal maka ± 3 (tiga) tahun, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk 

diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon; -- 

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding mengenai pemberian kuasa 

pada proses pengadilan Tingkat Pertama oleh Terbanding kepada orang tuanya bernama 

AYAH TERBANDING, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan 

Pembanding tersebut tidak beralasan karena AYAH TERBANDING ayah kandung 

Terbanding tidak ada halangan untuk menjadi kuasa insidentil dan telah mendapat izin dari 

Ketua Pengadilan Agama Curup sebagaimana tertuang dalam Surat Izin Kuasa insidental 

tertanggal 21 November 2011, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut patut 

dikesampingkan; --  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan 

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pertimbangan serta diktum putusan mengenai 

perintah kepada panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan 

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini Majelis Hakim 

Tingkat Banding berpendapat bahwa perintah untuk menyampaikan salinan penetapan 

tersebut baru akan dipertimbangkan dan diperintahkan kepada Panitera setelah Pemohon 

mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan, sehingga dalam putusan ini belum 

saatnya untuk dipertimbangkan dan diperintahkan; --  

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat 

menguatkan putusan dalam konpensi ini dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan 

Agama Curup tersebut  sebagaimana dalam putusan ini; -- 
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DALAM REKONPENSI       

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding di tingkat 

pertama berupa penetapan hak asuh (hak hadhanah) atas seorang anak bernama ANAK 

PEMBANDING DAN TERBANDING umur 5 tahun, yang mana terhadap gugatan 

tersebut oleh Pengadilan Agama Curup dinyatakan tidak dapat diterima dengan dalil 

bahwa tidak ada sengketa mengenai hak asuh anak tersebut dan dengan mendasarkan 

kepada pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “Baik 

Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya” serta 

senyatanya anak tersebut telah berada dengan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding; -- 

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh Penggugat Rekonpensi/ Pembanding 

adalah penetapan hak hadhanah demi kepastian hukum tentang siapa yang bertindak 

sebagai wali manakala anak tersebut hendak melakukan atau terkait perbuatan hukum baik 

di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding 

berpendapat bahwa dengan ditetapkannya hak hadhanah pada salah seorang dari bapak 

atau ibunya tidak mengakibatkan putusnya kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 41 

huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, sehingga kehendak Penggugat 

Rekonpensi/Pembanding tersebut patut untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya Majelis 

Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam 

hal ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana di 

bawah ini; -- 

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah diizinkan untuk mengucapkan 

ikrar talak terhadap Pembanding yang karenanya akan mengakibatkan berpisahnya dan 

putusnya tali perkawinan antara kedua belah pihak tersebut, maka sepatutnyalah ditetapkan 

hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayiz demi kepastian hukum tentang siapa 

yang berhak menjadi wali manakala anak tersebut akan melakukan atau terkait perbuatan 

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan; -- 
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Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PEMBANDING 

DAN TERBANDING baru berumur lima tahun (belum mumayiz) dan Pembanding 

sebagai ibu kandungnya tidak terbukti memiliki sikap dan perilaku buruk yang 

menyebabkan dapat dicabut hak hadlanahnya, maka berdasarkan pasal 156 huruf (a) 

Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah terhadap anak tersebut patut ditetapkan pada 

ibunya (PEMBANDING) sampai anak tersebut mumayiz, sedangkan setelah anak itu 

mumayiz maka terserah kepada pilihan anak itu sendiri untuk ikut bersama ibunya atau 

bapaknya; -- 

Menimbang, bahwa terhadap tambahan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh 

Pembanding di dalam memori bandingnya berupa gugatan nafkah lampau baik untuk 

Pembanding maupun untuk anaknya serta gugatan nafkah yang akan datang untuk anak 

bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, Majelis Hakim Tingkat Banding 

akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini; -- 

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau untuk Pembanding sebesar 

Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan untuk anaknya sebesar Rp.12.000.000,- 

(dua belas juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta 

rupiah), oleh karena Pembanding tidak menjelaskan tentang peristiwa hukum/fakta 

kejadian sebagai posita yang melatarbelakangi gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim 

Tingkat Banding berpendapat gugatan tersebut tidak jelas atau kabur, hal ini sejalan 

dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. yang   menyatakan bahwa:  

“petitum yang tidak didukung oleh posita tidak dapat diterima”, pendapat mana kemudian 

dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka oleh karenanya gugatan 

tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima; -- 

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding  telah diizinkan untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Pembanding yang mengakibatkan akan putusnya perkawinan 

karena talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio memandang perlu 

untuk mempertimbangkan tentang mut’ah dan nafkah iddah sebagai akibat terjadinya cerai 
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talak sebagaimana dikehendaki oleh pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; ---------------------------  

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai isteri yang akan dijatuhi talak, 

sedangkan ia tidak terbukti telah melakukan perbuatan nusyuz, maka Pembanding berhak 

atas mut’ah dan nafkah iddah; -- 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu 

mempertimbangkan tentang besaran/ nominal mut’ah dan nafkah iddah yang patut 

dibebankan kepada Terbanding sesuai dengan kelayakan dan kemampuannya sebagai 

berikut; -- 

 Menimbang, bahwa satu-satunya petunjuk yang didapati dalam Berita Acara 

Persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama mengenai kemampuan atau kebiasaan 

Terbanding dalam memberi nafkah setelah terjadinya pisah tempat tinggal adalah sebesar 

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana penjelasan 

Terbanding/Pemohon Konpensi dalam persidangan tanggal 17 November 2011, keterangan 

mana tidak dibantah oleh Pembanding/ Termohon Konpensi. Namun demikian Majelis 

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 

bulan untuk saat ini dipandang tidak layak, akan tetapi dengan memperhatikan pekerjaan 

Terbanding sebagai karyawan Show Room Mobil di Jakarta yang tidak dijelaskan berapa 

penghasilannya, Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pertimbangannya kepada 

Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta yang berlaku saat ini (tahun 2012) yaitu 

sebesar Rp.1.529.150,- (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh 

rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak dan patut 

kepada Terbanding dihukum untuk membayar mut’ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- 

(dua juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan 

x 3 (tiga) bulan = Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menyerahkannya 

kepada Pembanding setelah ikrar talak diucapkan; --    
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah yang akan datang untuk anak 

bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, maka dengan mendasarkan 

kepada pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan sebagaimana telah 

dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut 

kepada Terbanding dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut serta menyerahkannya 

kepada Pembanding sebesar minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan 

sampai anak tersebut dewasa; -- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama 

Curup dalam rekonpensi patut dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana 

dalam amar putusan ini; -- 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI  

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang 

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada 

Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding 

dibebankan kepada Pembanding/ Penggugat Rekonpensi; -- 

Memperhatikan, segala ketentuan peratuan hukum dan perundang-undangan yang 

berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -- 

MENGADILI 

DALAM KONPENSI  

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0445/Pdt.G/2011/PA.Crp 

tanggal 29 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil awal 1433 H, dengan 

perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut: -- 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi; -- 
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2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap Termohon Konpensi (PEMBANDING) di hadapan sidang 

Pengadilan Agama Curup; -- 

 DALAM REKONPENSI   

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0445/Pdt.G/2011/PA.Crp 

tanggal 29 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil awal 1433 H, dan dengan 

mengadili sendiri: -- 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk sebagian; -- 

2. Menghukum Terbanding/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut’ah  kepada 

Pembanding/ Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta 

rupiah); -- 

3. Menghukum Terbanding/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah 

kepada Pembanding/ Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.1.200.000,- 

(satu juta dua ratus ribu rupiah); -- 

4. Menetapkan Pembanding/ Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) sebagai 

pemegang hak hadhanah atas seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN 

TERBANDING sampai anak tersebut berumur mumayiz dan selanjutnya (setelah 

mumayiz) terserah kepada pilihan anak itu sendiri untuk ikut bersama ibunya atau 

bapaknya; -- 

5. Menghukum Terbanding/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak dan 

menyerahkannya kepada Pembanding/ Penggugat Rekonpensi  sebesar minimal 

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa; -- 

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding selain dan selebihnya 

tidak dapat diterima; -- 
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DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

1. Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara 

pada tingkat pertama sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); - 

2. Menghukum Pembanding/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada 

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

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 M. bertepatan 

dengan tanggal 29 Dzulqa’dah 1433 H. oleh kami Drs. Iri Hermansyah, S.H sebagai 

Ketua Majelis,  Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H dan Dr. H. Mulyadi Z., 

S.H., M.Ag masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada 

hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut 

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh ASMUDI, S.H 

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara. 

 

Ketua Majelis 

 

Drs. Iri Hermansyah, S.H 

 

 

Hakim Anggota 

dto 

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H, M.H 

Hakim Anggota 

dto 

DR. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag.  
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Panitera Pengganti 

dto 

Asmudi, S.H 

 

Perincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Proses…………... Rp.144.000,- 

2. Biaya Materai ……….... Rp.    6.000,- 

Jumlah …………………  Rp.150.000,- 

      (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)                       


