
P U T U S A N 

Nomor  0009/ Pdt.G/ 2012/ PTA.Bn 

 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

   DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA E SA 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu di tingkat 

banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 

perkara antara: 

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Hakim), 

bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2012, memberi kuasa kepada 

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum, dahulu 

disebut sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang disebut 

sebagai Pembanding;-- 

M E L A W A N 

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat 

tinggal di Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 10 Mei 2012, memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat 

Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum,  dahulu disebut sebagai 

Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, sekarang disebut sebagai 

Terbanding;--  

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-- 

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan  dalam perkara 

yang dimohonkan banding;-- 
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   TENTANG DUDUK PERKARANYA 

  Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Agama Curup Nomor 0305/Pdt.G/2011/PA.Crp tanggal 12 April 2012 M. 

bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut: 

M E N G A D I L I 

DALAM KONPENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;------------------------------------------- 

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

terhadap Termohon (TERBANDING) didepan 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 

4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;-- 

DALAM REKONPENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-- 

2. Menetapkan : 

2.1. Hak asuh terhadap 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur 5 tahun, dan ANAK 

II, umur 2 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonpensi ;-- 

2.2. Biaya pemeliharaan untuk 2 orang anak yang akan datang sampai usia dewasa (21 

tahun) atau menikah sebulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-- 

2.3. Biaya anak pertama masuk SD dan perlengkapannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu 

juta lima ratus ribu rupiah) ;-- 
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3. Menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat 

Rekonpensi berupa : 

3.1. Nafkah lampau (madiyah) untuk Penggugat Rekonpensi selama 15 bulan sebesar 

Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-- 

3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-- 

3.3. Mut’ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-- 

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi 

sebagaimana diktum angka (2.2) diatas setiap bulannya minimal sebesar Rp. 2.000.000,- 

(dua juta rupiah) ;-- 

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat 

Rekonpensi sebagaimana diktum angka (2.3) dan angka (3.1, 3.2 dan 3.3) di atas 

seluruhnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-- 

6. Menolak petitum gugatan rekonpensi angka (4.1) dan (5.4) di atas ;-- 

7. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonpensi angka (3.2, 4.2) dan (5.1, 5.2, 5.3)      

di atas ;-- 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar 

biaya perkara ini sebesar Rp. 705.000,- (Tujuh ratus lima ribu rupiah);-- 

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Curup yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012, Pemohon 

Konpensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya, mengajukan permohonan 

banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana pada 

tanggal 08 Mei 2012 telah pula diberitahukan kepada pihak lawan melalui Pengadilan 

Agama Lebong;-- 
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Setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh 

Pembanding, dan kontra memori banding dari Terbanding, memori banding dan kontra 

memori banding tersebut  masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-- 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut patut 

dinyatakan dapat diterima;-- 

Menimbang, bahwa ternyata dalam berkas perkara ini, nama orang tua Terbanding 

beda-beda. Oleh karena itu merujuk kepada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa nama Terbanding adalah 

TERBANDING;-- 

DALAM KONPENSI 

Menimbang, bahwa baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori 

banding,   Pembanding   maupun   Terbanding   tidak  mengajukan  keberatan  atas  putusan  

Pengadilan tingkat pertama;-- 

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konpensi/ 

Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat 

pertama telah tepat dan benar dengan mengabulkannya, sehingga pertimbangan hukum 

dalam putusan tersebut dapat dipertahankan sebagai pertimbangan hukum dan putusan 

dalam pengadilan tingkat banding;-- 

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap 2 

(dua) orang anak masing-masing nama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II, umur  2 

tahun yang diajukan oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding telah 

dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan diputuskan dengan tepat dan benar  
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dengan menolaknya, sehingga putusan ini dapat dipertahankan sebagai putusan pengadilan 

tingkat banding;-- 

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan 

pengadilan tingkat pertama dimaksud, oleh pengadilan tingkat banding sepenuhnya dapat 

disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari 

pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama dimaksud 

dapat dikuatkan;-- 

DALAM REKONPENSI 

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding keberatan dengan putusan 

tersebut dengan alasan-alasan karena: 

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan  

Agama Curup dalam rekonpensi yang menyatakan hak asuh anak yang belum berumur 

12 tahun berada pada Terbanding ;-- 

2. Bahwa semestinya ada pertimbangan lain selain yang diatur dalam peraturan formal, dan  

yang terungkap di persidangan, yaitu pertimbangan mengenai masa depan pendidikan 

anak, kehidupan sosial anak, dan kesehatan anak ;-- 

3. Bahwa untuk menjamin pendidikan anak, kehidupan sosial anak, dan kesehatan anak, 

sepatutnya hak asuh atas anak berada pada Pembanding selaku bapaknya yang mampu 

untuk itu;-- 

4. Bahwa jelas Terbanding tidak dapat menjamin masa depan pendidikan anak, kehidupan 

sosial anak dan kesehatan anak karena Terbanding tidak mempunyai penghasilan tetap;-- 

5. Bahwa selain keberatan terhadap hak asuh anak yang berada dalam kekuasaan 

Terbanding, juga keberatan terhadap dikabulkannya nafkah lampau (madhiyah) yang 

dikabulkan dalam rekonpensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup;-- 
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6. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Curup yang mengabulkan nafkah lampau untuk Terbanding karena Terbanding 

tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku isteri akibat meninggalkan kediaman 

tanpa pamit kepada suami (Pembanding);-- 

7. Bahwa Terbanding selaku isteri tidak dibenarkan pamit kepada orang lain selain suami 

apalagi ingin meninggalkan kediaman bersama, walaupun dalam situasi yang tidak 

nyaman atau tertekan;-- 

8. Bahwa selaku seorang isteri, Terbanding harus menyadari bagaimana keadaan suami, 

tugas suami dan kewibawaan suami, dengan kata lain isteri (Terbanding) tidak perlu 

merasa curiga mengenai pekerjaan suami yang bertugas jauh dari kediaman bersama 

karena suami sudah jelas kedudukannya selaku Hakim atau Pejabat Negara;-- 

9. Bahwa seorang isteri tidak bisa meninggalkan kediaman bersama dengan alasan yang 

mengada-ada atau tidak dapat dibuktikan di depan sidang yang patut untuk itu;-- 

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini pengadilan tingkat banding akan 

mempertimbangkan secara berurutan yaitu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu akibat 

cerai berupa mut’ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah (lampau), penetapan hak asuh 

(hadhanah) berikut biaya/nafkah dua orang anak masing-masing nama ANAK I umur 5 

Tahun, dan ANAK II, umur 2 tahun dan kemudian mengenai harta bersama antara 

Terbanding dan Pembanding dan harta bawaan Terbanding;-- 

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Pembanding sepanjang 

tuntutan akibat cerai berupa mut’ah dan nafkah iddah, pada dasarnya Pembanding tidak 

keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama baik dari segi akibat cerai sendiri 

maupun jumlah uang akibat cerai yang dibebankan kepada Pembanding. Oleh karena itu 

sesuai maksud Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka berdasarkan 

Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, pengadilan tingkat banding berpendapat  

jumlah mut’ah berupa uang perlu ditambah/dinaikkan karena Tergugat Rekonpensi/ 
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Pembanding sebagai Hakim/Pejabat Negara, maka layak dan patut bila besarannya mut’ah 

menjadi Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) karenanya putusan pengadilan tingkat 

pertama mengenai mut’ah harus dibatalkan. Sedangkan nafkah iddah yang telah ditetapkan 

oleh pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan kepatutan dan kewajaran karenanya 

dapat dipertahankan sebagai putusan pengadilan tingkat banding;-- 

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding keberatan atas 

dikabulkannya tuntutan nafkah lampau (nafkah madiyah) sebagaimana tertuang dalam 

memori banding (keberatan nomor 5 sampai dengan 9);-- 

Menimbang, bahwa tuntutan/ gugatan rekonpensi mengenai nafkah lampau (nafkah 

madhiyah), petitum angka (4.1) di dasarkan bahwa sudah 15 bulan Penggugat Rekonpensi/ 

Terbanding tidak menerima nafkah, sedangkan tidak terbukti Penggugat Rekonpensi/ 

Terbanding nusyuz, dan di samping itu meskipun biaya sehari-hari dapat di atasi dengan 

mempergunakan sisa-sisa /kelebihan uang kiriman setiap bulannya, namun hal itu tidak 

menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya yang 

dilalaikannya. Sehingga keberatan-keberatan Tergugat Rekonpensi/  Pembanding dalam 

memori banding sebagaimana No. 5 sampai dengan 9 harus ditolak. Oleh karena itu sesuai 

maksud Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kom;pilasi Hukum Islam, maka adalah 

wajar dan memenuhi rasa keadilan Tergugat Rekonpensi/Pembanding dibebankan 

membayar uang nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonpensi/ 

Terbanding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga putusan 

pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dan menjadi putusan pengadilan tingkat 

banding;-- 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi mengenai hak asuh anak 

(hadhanah) petitum angka (2), pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah 

mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mengabulkannya, sehingga dapat 
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dipertahankan sebagai putusan tingkat banding, namun begitu majelis hakim tingkat 

banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-- 

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dalam keberatan 

memori bandingnya Nomor 2, 3 dan 4 harus ditolak, karena meskipun Penggugat 

Rekonpensi/ Terbanding selaku ibunya tidak mempunyai penghasilan/pendapatan yang 

tetap, tidak menggugurkannya sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh atas anak-anak 

tersebut, lagi pula kewajiban atas biaya nafkah/biaya hidup anak menjadi tanggungan 

Tergugat Rekonpensi/ Pembanding selaku ayahnya, dan walaupun kedua orang tuanya 

telah bercerai (vide Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);-- 

Menimbang, bahwa dari segi sosial kehidupan dan kesehatan anak, apalagi secara 

emosional anak, jelas anak-anak usia di bawah 12 tahun lebih dekat dan lebih memerlukan 

sosok ibunya, terlebih lagi sosok ayahnya yang seharian sibuk di kantor tidaklah mungkin 

dapat merawat anak-anak tersebut dengan baik bila anak-anak tersebut diserahkan kepada 

ayahnya;-- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka 

putusan tingkat pertama (mengenai hak asuh anak /hadhanah) sepenuhnya dapat disetujui 

dan dipertahankan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga 

putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan ;-- 

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas,  

pengadilan tingkat banding  berpendapat bahwa sesuai dengan maksud Pasal 41 b Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 huruf d KHI tahun 1991, biaya asuh 2 (dua) 

orang anak dimaksud, dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/ Pembanding selaku 

ayahnya, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-- 
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi berupa biaya pemeliharaan anak 

petitum angka (3.1), sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (b), Pasal 149 huruf (d) dan 

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan tingkat pertama telah 

mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mengabulkannya, dan pengadilan 

tingkat banding sependapat  dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama 

mengenai besaran jumlah uang pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut sebulan minimal 

sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), sehingga hal inipun dapat dipertahankan sebagai 

putusan tingkat banding ;-- 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi mengenai biaya anak pertama 

nama ANAK I masuk SD dan perlengkapannya petitum angka (3.2 dan 3.3), yang 

dikuatkan dengan alat bukti T.2, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa sesuai 

maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah pantas dan 

memenuhi rasa keadilan Tergugat Rekonpensi/Pembanding  membayar  kepada  Penggugat  

Rekonpensi/ Terbanding  sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;-- 

Menimbang,    bahwa   terhadap   gugatan   Penggugat   Rekonpensi  mengenai 

tuntutan Remunerasi angka 4.2, Asuransi angka  5.2, sebuah kacamata merk Oklay angka 

6.1, sebuah jam tangan emas 18 karat angka 6.2, dan sebuah tas undangan angka 6.3, 

pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan tepat dan benar 

dengan menyatakan tidak dapat menerima. Pengadilan tingkat banding sependapat dengan 

pertimbangan tersebut karena pada dasarnya para pihak tidak mempersoalkan harta-harta 

tersebut dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding. Oleh sebab itu 

putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan sebagai putusan 

pengadilan tingkat banding;-- 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi  mengenai satu unit mobil Toyota 

Rush angka 5.1, dan satu unit sepeda motor merk Honda Supra X angka 6.4, telah 

dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar  
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menolaknya, dan hal inipun dapat disetujui dan dipertahankan sebagai putusan pengadilan 

tingkat banding;-- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

maka putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri 

sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-- 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan 

maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di 

tingkat pertama dibebankan kepada  Pemohon Konpensi, dan biaya perkara di tingkat 

banding dibebankan kepada Pembanding;-- 

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

ketentuan hokum syara’ yang berkaitan dalam perkara ini;-- 

M E N G A D I L I 

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;-- 

DALAM KONPENSI 

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0305/Pdt.G /2011/PA.Crp 

tanggal 12 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H yang 

dimohonkan banding;-- - 

DALAM REKONPENSI 

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0305/Pdt.G /2011/PA.Crp 

tanggal 12 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H yang 

dimohonkan banding;-- 
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DENGAN MENGADILI SENDIRI 

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding  untuk 

sebagian;-- 

2. Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar 

akibat cerai kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding berupa:-- 

2.1. Mut’ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000;-- 

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000;-- 

3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar 

nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 15 (lima belas) bulan kepada Termohon 

Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp.30.000.000;-- 

4. Menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding pemegang hak 

asuh (hak hadhanah) terhadap dua orang anak masing-masing nama ANAK I umur 5 

Tahun, dan ANAK II, umur 2 tahun;-- 

5. Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi/ Pembanding membayar 

nafkah anak sebagaimana tersebut pada amar point 4 di atas kepada Termohon 

Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding minimal per bulan sampai anak-anak 

tersebut mandiri (berumur 21 tahun) sebesar Rp.2.000.000,-;-- 

6. Menyatakan tidak menerima gugatan Pengguggat Rekonpensi/Terbanding berupa:------ 

6.1 Remunerasi;-- 

6.2 Asuransi “sun Life Financial”;-- 

6.3 Satu buah kacamata merk Oklay;-- 

6.4 Satu buah jam tangan emas 18 karat;-- 

6.5 Satu buah tas undangan;-- 

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;-- 
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DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI  

1. Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar 

biaya perkara ini di tingkat pertama sebesar Rp.705.000,- (tujuh ratus lima ribu 

rupiah);-- 

2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat 

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

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami H. SALEH, SH. MH yang ditunjuk 

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis,                           

Drs. BURHANUDDIN dan DR. H. MULYADI Z, SH. M. Ag masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 

juga dengan dibantu oleh Drs. NANANG JUANDA sebagai Panitera Pengganti tanpa 

dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;-- 

 

Keua Majelis, 

 

 

H. SHALEH, S.H., M.H. 
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         Hakim Anggota,                                                              Hakim Anggota, 

dto        dto   

   Drs. BURHANUDDIN                                          DR. H. MULYADI. Z, S.H.,M.Ag.                                       

 

Panitera Pengganti, 

dto 

Drs. NANANG JUANDA 

 

Perincian biaya perkara : 

Biaya proses                                           Rp.  144.000,- 

Biaya meterai                                          Rp.    6.000,- 

Jumlah                                                    Rp.  150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

         

 

       

    


