
 
 

P U T U S A N 

Nomor 03/Pdt.G/2011/PTA.Bn 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

       Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memeriksa 

dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam 

persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan  sebagai 

berikut dalam perkara antara :- 

 

PEMBANDING, umur 31 tahun,  agama Islam,  Pendidikan D 

III Keperawatan, pekerjaan PNS, 

bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, 

dahulu Termohon sekarang Pembanding ;- 

                  

M e l a w a n 

 

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal 

di KABUPATEN KAUR, dahulu Pemohon 

sekarang Terbanding ;- 

       

       Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; 

       Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan 

surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; 

 

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

       Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan 

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manna tanggal 24 

Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul 

Awal 1432 Hijriyah Nomor 271/Pdt.G/2010/PA.Mna yang 

amarnya berbunyi sebagai berikut : 



 
 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon 

(PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Manna ;- 

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban kepada 

Termohon berupa : 

a. Nafkah iddah secara keseluruhan sebesar          

Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);- 

b. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga 

ratus ribu rupiah) ;- 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan 

puluh enam ribu rupiah) ; 

 

       Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh 

Panitera Pengadilan Agama Manna yang menyatakan bahwa 

pada hari Kamis tanggal tiga bulan Maret tahun Dua ribu 

sebelas, pihak Termohon telah mengajukan permohonan 

banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, 

permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada 

pihak lawannya ;- 

 

       Telah pula membaca dan memperhatikan memori 

banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, memori 

banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Pemohon/Terbanding pada tanggal 10 Maret 2011 berdasarkan 

relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada 

Pemohon/Terbanding Nomor 271/Pdt.G//2010/PA.Mna ; 

 

       Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori 

banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, kontra 

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak 

Termohon/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2011 

berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan     



 
 

kontra memori banding kepada Pembanding Nomor  

271/Pdt.G/2010/PA.Mna ; 

 

                  TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding 

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, 

maka permohonan banding tersebut secara formal harus 

dinyatakan dapat diterima ; 

 

       Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori 

bandingnya tanggal 08 Maret 2011 pada intinya menyatakan 

keberatan terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama 

Manna Nomor  271/Pdt.G/2010/PA.Mna tanggal 24 Februari 

2011 Masehi bertepatan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 

Hijriyah, dan menyatakan bahwa majelis hakim telah keliru 

menerapkan hukum dalam mengadili dan memutus perkara ini, 

karena tidak menghiraukan semua penjelasan / keterangan / 

pendapat yang diajukan Termohon/Pembanding ;- 

 

       Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan 

Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini, 

mempelajari berkas perkara yang meliputi Berita Acara 

Persidangan, surat-surat bukti dan putusan kemudian 

dihubungkan dengan keberatan-keberatan Termohon/ 

Pembanding dalam memori bandingnya sebagai tersebut di 

atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Manna 

dalam putusannya Nomor 271/Pdt.G/2010/PA.Mna tanggal 24 

Februari 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 

Rabiul Awal  1432 Hijriyah, telah memberikan pertimbangan 

hukum yang cukup, baik mengenai permohonan Pemohon/ 



 
 

Terbanding maupun keberatan-keberatan dari Termohon/ 

Pembanding ; 

 

       Menimbang, bahwa dalam proses persidangan di 

Pengadilan Agama Manna, Termohon/Pembanding tidak 

berhasil membuktikan kepada majelis hakim bahwa rumah 

tangganya masih harmonis dan tetap dapat dipertahankan, 

sedangkan Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan 

dalil-dalil permohonannya ditambah lagi ternyata antara 

Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah lebih 

kurang sepuluh bulan (sejak Juli 2010 hingga April 2011)  

yang lalu sampai sekarang tidak satu rumah lagi, oleh 

karena itu keberatan-keberatan Termohon/Pembanding harus 

dinyatakan ditolak ;- 

   

       Menimbang, bahwa atas alasan apa yang telah 

dipertimbangkan majelis hakim Pengadilan Agama Manna 

dalam perkara ini, karena pertimbangan tersebut telah 

didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar, maka 

pertimbangan hukum tersebut oleh majelis hakim Pengadilan 

Tinggi Agama Bengkulu dapat disetujui sepenuhnya dan 

dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan 

pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

sendiri, namun begitu majelis hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu akan memberikan tambahan pertimbangan dan 

merubah amar putusan dalam hal mengenai masalah 

kewajiban-kewajiban Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/ 

Pembanding ;- 

 

       Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu tidak sependapat mengenai besaran jumlah 

uang nafkah iddah dan mut’ah yang harus diberikan 

Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sebagaimana 



 
 

yang telah ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama dan 

akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;- 

 

       Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum 

Islam disebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak 

maka bekas suami wajib : 

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya 

baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri 

tersebut qobla dukhul ;- 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri 

selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah 

dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan 

tidak hamil ;- 

 

       Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mut’ah 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Kompilasi Hukum 

Islam huruf (j) adalah “Pemberian bekas suami kepada 

istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan 

lainnya” ;- 

  

       Menimbang, bahwa pemberian mut’ah dari bekas suami 

kepada isterinya yang dijatuhi talak itu bukan hanya 

sekedar simbolis adanya suatu pemberian, melainkan 

pemberian tersebut mengandung maksud untuk mengurangi 

perasaan sakit hati dan kesedihan si istri yang dijatuhi 

talak oleh suaminya, oleh karena itu dalam hal ini 

majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

memperbaiki jumlah mut’ah yang harus diberikan Pemohon/ 

Terbanding dari semula yang telah ditetapkan oleh 

pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga 

ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta 

lima ratus ribu rupiah) ; 

  



 
 

       Menimbang, bahwa selain mut’ah suami yang mentalak 

isterinya wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah 

kepada bekas isterinya selama dalam iddah (waktu 

tunggu);- 

  

       Menimbang, bahwa lamanya masa iddah atau waktu 

tunggu dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan 

Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 disebutkan “Apabila 

perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi 

yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci 

dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)  hari dan 

bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan 

puluh) hari ; 

 

       Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 39 ayat (1) huruf (b) tersebut di atas majelis 

hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menetapkan masa 

iddah bagi Termohon/Pembanding adalah 90 (sembilan puluh) 

hari, dan nafkah yang wajib diberikan Pemohon/Terbanding 

kepada Termohon/Pembanding adalah setiap hari sebesar         

Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang berarti bahwa 

selama masa tunggu  (iddah) Pemohon/Terbanding dikenai 

kewajiban membayar nafkah 90 hari kali Rp. 15.000,- (lima 

belas ribu rupiah) sama dengan Rp. 1.350.000,- (satu juta 

tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;- 

 

       Menimbang, bahwa mengenai maskan (tempat 

kediaman), berhubung karena Termohon/Pembanding masih 

tinggal bersama orang tuanya, maka majelis hakim 

berpendapat perlu mengesampingkan pertimbangan tentang 

hal maskan tersebut ; 

 

       Menimbang, bahwa kiswah atau pakaian selama masa 

iddah, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 



 
 

menganggap bahwa seseorang pasti memerlukan adanya 

pakaian untuk kelengkapan aktifitasnya sehari-hari yang 

macam dan harganya relatif disesuaikan dengan kondisi  

setiap orang, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan 

kewajiban Pemohon/Terbanding untuk memberikan kiswah atau 

pakaian kepada Termohon/Pembanding yang ujudnya diganti 

dengan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh 

ribu rupiah) ;- 

 

       Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di 

atas Pemohon/ Terbanding akan dibebani untuk membayar 

kepada Termohon/ Pembanding berupa mut’ah sebesar       

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 

iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;   

 

        Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam 

bidang perkawinan,  maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ditingkat 

banding dibebankan kepada Pembanding ;- 

 

 Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan 

hukum syara’ yang terkait dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh 

Termohon/pembanding dapat diterima ;- 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 

271/Pdt.G/2010/PA.Mna tanggal 24 Februari 2011 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 21 Rabi’ul Awal 1432 

Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan 

amar sehingga menjadi : 



 
 

    - Mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding ; 

    - Memberi izin kepada Pemohon / Terbanding untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap 

Termohon/Pembanding didepan sidang Pengadilan 

Agama Manna ;- 

    - Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar 

kepada Termohon / Pembanding berupa Nafkah Iddah 

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 

Mut’ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima 

ratus ribu rupiah); 

    - Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk 

membayar biaya perkara pada tingkat pertama 

sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh 

enam ribu rupiah) ;- 

3. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus 

lima puluh ribu rupiah) ;   

   

 Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat 

musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juni 

2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 

Hijriyah Oleh kami H. SHALEH, S.H., M.H. Yang ditunjuk 

oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua 

Majelis, Drs. BURHANUDDIN dan Drs. H. MULYADI, Z. S.H., 

M.Ag.  masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari 

itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang 

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim 

Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. NANANG JUANDA 

sebagai Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua 

belah pihak;- 

 

                      Hakim Ketua, 

  dto 

                  H. SHALEH, SH.,MH. 



 
 

 

   Hakim Anggota,                 Hakim Anggota, 

 dto                              dto  

  Drs. BURHANUDDIN            Drs. H.MULYADI, Z. SH.,MAg, 

         

Panitera Pengganti, 

                          dto 

Drs. NANANG JUANDA 

 

 
Perincian Biaya Perkara :  

1. Biaya proses  : Rp.  144.000,- 

2. Meterai     : Rp.    6.000,- 

Jumlah           : Rp.  150.000,-  

 (seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

 Salinan Sesuai Dengan aslinya 

PANITERA, 

 

 

 

H.A. YAKIN KARIM, S.H., MH. 

 

 


	M E N G A D I L I

