
P U T U S A N 

Nomor 0012/Pdt.G/2012/PTA.Bn 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili 

perkara perdata tertentu di tingkat banding dalam 

persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusa n 

sebagai berikut dalam perkara antara:-------------- --------  

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan ikut suami, bertempat tinggal di 

Bengkulu Utara,  berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tertanggal 17 Juli 2012 memberikan 

Kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum pada 

Kantor Advokat/Penasehat Hukum , dahulu  

Termohon, sekarang sebagai PEMBANDING;-- 

M e l a w a n 

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan STM, 

pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di 

Kabupaten Bengkulu Utara, dahulu Pemohon   

sekarang sebagai  TERBANDING;-- 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-- 

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-su rat yang 

berhubungan dengan perkara ini;-- 
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TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan y ang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur tangga l 05 

Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya’ban 14 33 H. 

Nomor 0127/Pdt.G/2012/PA.Agm yang amarnya sebagai b erikut: 

M E N G A D I L I 

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon;-- 

2.  Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon 

(Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Arga 

Makmur ;-- 

3.  Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon be rupa: 

a.  Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh 

juta rupiah);-- 

b.  Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);- - 

c.  Mut’ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta 

rupiah);-- 

4.  Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang  

hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (dua ra tus 

empat puluh satu ribu rupiah);-- 

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh 

Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur yang menyatak an bahwa 

pada hari Senin tanggal enam belas Juli tahun dua r ibu dua 

belas, pihak Termohon/Pembanding memohon pemeriksaa n 

banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,  

permohonan banding mana telah pula diberitahukan ke pada 

pihak lawannya;-- 
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Membaca dan memperhatikan pula memori banding yang 

diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori  banding 

yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, memori bandi ng dan 

kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada 

pihak lawannya;-- 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu setelah mempelajar i 

duduk perkaranya serta meneliti surat-surat/bukti-b ukti 

lainnya yang berhubungan dengan perkara ini secara seksama 

mengambil kesimpulan;-- 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tel ah 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-und angan, 

maka permohonan banding tersebut secara formal haru s 

dinyatakan dapat diterima;-- 

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya 

Termohon/Pembanding, menyatakan keberatan atas putu san 

pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan 

permohonan Pemohon, karena faktanya pada saat sidan g 

pembacaan permohonan Pemohon/Terbanding,  

Termohon/Pembanding hanya ditanya-tanyai saja, kemu dian 

langsung pemeriksaan saksi dari pihak Pemohon/Terba nding, 

kemudian sidang berikutnya langsung diminta saksi d ari 

pihak Termohon/Pembanding, sehingga Termohon/Pemban ding 

tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban  

tertulis, dan disaat sidang kedua setelah pembacaan  

permohonan Pemohon/Terbanding Termohon/Pembanding 
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mengajukan jawaban tertulis namun ditolak dan diang gap 

tidak mengajukan jawaban tertulis;-- 

Menimbang, bahwa di luar hal-hal yang dikemukan 

Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, pengad ilan 

tingkat banding akan memberikan pertimbangan tersen diri 

mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Terb anding;- 

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding akan 

meneliti dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berik ut: 

1.  Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengad ilan 

tingkat pertama dalam proses pemeriksaannya tidak b enar-

benar mendengar/memberikan kesempatan kepada kedua belah 

pihak dalam proporsi yang seimbang, khususnya terha dap 

Termohon/ Pembanding. Karena  Termohon/Pembanding 

sebagai orang awan hukum tidak tahu tentang hak-hak nya. 

Sedangkan dalam hal ini pengadilan tingkat pertama hanya 

memberikan kesempatan alakadarnya saja, terlihat da ri 

hasil persidangan lanjutan ke 2 tanggal 24 Mei 2012 , 

yang hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

Termohon/ Pembanding, dan kemudian langsung dilanju tkan 

sidang ke tahap pembuktian, yaitu dengan memeriksa surat 

bukti dan 2 (dua) orang saksi dari pihak 

Pemohon/Terbanding, sehingga pengadilan tingkat per tama 

telah melanggar asas Audi Alteram Partem sesuai mak sud 

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman;-- 

2.  Permohonan Pemohon/Terbanding terdapat kesalahan na ma 

dari Pemohon dan Termohon. Pemohon/Terbanding menya takan 
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namanya adalah Terbanding, padahal sebenarnya adala h 

pakai huruf p). Dan nama Termohon/Pembanding dituli s 

dengan nama Pembanding. Padahal sebenarnya adalah 

PEMBANDING. Majelis Hakim banding menilai meskipun para 

pihak tidak mempersoalkan tentang nama-nama tersebu t, 

namun permohonan Pemohon/Terbanding telah tidak ses uai 

dengan nama yang tercantum dalam bukti Akta Nikah y ang 

diajukan oleh Pemohon/Terbanding sesuai maksud Pasa l 7 

ayat (1) KHI;-- 

3.  Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa surat 

permohonan Pemohon/Terbanding tidak sempurna/tidak 

lengkap, seperti terlihat dalam posita angka 2. Beg itu 

pula alasan perceraian yang dicantumkan dalam surat  

permohonan tersebut tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 19 Pera turan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompila si 

Hukum Islam;-- 

4.  Pengadilan tingkat banding menemukan fakta bahwa se belum 

Pemohon/Terbanding mengajukan perkara Nomor 

0127/Pdt.G/2012/PA.Agm, telah terlebih dahulu menga jukan 

perkaranya dengan Nomor 0377/Pdt.G/2011 /PA.Agm, di putus 

tanggal 06 Maret 2012 yang pada pokoknya perkara 

tersebut telah ditolak oleh pengadilan tingkat pert ama. 

Tenggang waktu antara putusan perkara pertama denga n 

mengajukan perkara yang kedua itu hanya berselang t idak 

sampai 1 (satu) bulan. Dalam waktu tersebut, 

Pemohon/Terbanding belum mampu dan belum sempat 
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mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah  

dengan Termohon/Pembanding.-- 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan 

Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0127/Pdt.G/2012/ PA.Agm 

tanggal 05 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 5 

Sya’ban 1433 H. tidak dapat dipertahankan dan harus  

dibatalkan, dan pengadilan tingkat banding mengadil i 

sendiri dengan menyatakan permohonan Pemohon/Terban ding 

tidak dapat diterima;-- 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1)  

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan  Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di t ingkat 

pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara  di 

tingkat banding dibebankan kepadan Pembanding;-- 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang b erkaitan 

dengan perkara ini;-- 

M E N G A D I L I 

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan o leh 

Pembanding dapat diterima;-- 

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur No mor 

0127/Pdt.G/2012/PA.Agm  tanggal 05 Juli 2012 M. ber tepatan 

dengan tanggal 15 Sya’ban 1433 H.  yang dimohonkan banding 

tersebut;-- 

Dengan mengadili sendiri 
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Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapa t 

diterima;-- 

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pada tingkat  

pertama sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat pulu h satu 

ribu rupiah;-- 

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya 

perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-  

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-- 

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawa rah 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada  hari 

Kamis tanggal 18 Oktober 2012 Masehi bertepatan den gan 

tanggal 02 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami H. S HALEH, 

S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tin ggi 

Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. BURHANUD DIN dan 

DR. H. MULYADI Z, S.H., M.Ag., masing-masing sebaga i Hakim 

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketu a 

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan diha diri 

oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh 

NIRMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa d ihadiri 

oleh kedua belah pihak berperkara;-- 

 

Ketua Majelis, 

dto 

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 

NIRMAWATI, S.H. 

Panitera Pean Tinggi Agama Bengku .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)                              

 

 


