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P U T U S A N 

Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA Bn. 

 بســـــم هللا الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA        

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU 

 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam 

persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak, 

antara : 

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 

Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten   Lebong, 

selanjutnya disebut Pemohon / Pembanding; 

Melawan 

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan 

Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Curup, Kabupaten  

Rejang Lebong, selanjutnya disebut Termohon/ 

Terbanding; 

 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang dimohonkan banding; 

TENTANG DUDUK PERKARA 

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat  dalam putusan Pengadilan 

Agama Curup Nomor : 669/Pdt.G/2014/PA. Crp, tanggal 25 Maret 2015 Masehi 

bertepatan tanggal 4  Jumadil Akhir 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi 

sebagai berikut : 

MENGADILI 

Dalam  Konvensi : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon  

2. Memberi izin kepada Pemohon   ( Pemohon )  untuk  

      menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di  

      depan sidang Pengadilan Agama  Curup; 
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3. Memerintahkan   kepada   Panitera   Pengadilan    Agama     Curup     untuk   

mengirimkan salinan  penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong  dan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, 

Kabupaten Rejang Lebong agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk 

itu; 

 

Dalam Rekonvensi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan maskawin berupa 2 gram mas 

kepada Penggugat 

3. Menetapkan   hak asuh anak  bernama  Fulan, umur delapan tahun 

diberikan kepada  Penggugat sebagai ibu kandungnya; 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar  nafkah madliyah (nafkah lampau) 

kepada Penggugat sebear Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta  rupiah); 

5. Menghukum Tergugat  untuk membayar nafkah anak yang bernama  Fulan 

melalui Penggugat minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 

setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai 

anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah 

seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 

7. Menghukum Tergugat untuk  memberikan muth’ah kepada Penggugat 

berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian 

tertanggal 11 Maret 2015; 

9. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi biaya beli susu dan 

biaya Pengobatan Fulan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah); 

10. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya; 

 

Dalam Konvensi dan  Rekonvensi : 

- Membebankan kepada  Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga  ratus delapan  

puluh satu ribu rupiah); 
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Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Curup tersebut Pemohon 

/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu melalui Pengadilan Agama Curup sesuai akta permohonan 

banding tanggal 8 April 2015; 

Bahwa Pemohon / Pembanding telah melengkapi berkas permohonan 

bandingnya dengan memori banding tanggal 07 April 2015 yang telah 

diberitahukan dan diserahkan kepada Termohon / Terbanding pada tanggal 13 

April 2015; 

Bahwa Termohon/ Terbanding  tidak mengajukan kontra memori banding 

sesuai Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama 

Curup Nomor 669/Pdt.G/2014 /PA.Crp. tanggal 11 Mei 2015; 

Bahwa pengadilan tingkat banding telah membaca memori banding yang 

diajukan oleh Pemohon/Pembanding; 

Bahwa pengadilan tingkat banding telah membaca berita acara inzage, 

baik oleh Pemohon / Pembanding maupun Termohon  / Terbanding masing-

masing tanggal 5 Mei 2015 dan tanggal 6 Mei 2015; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / 

Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding, oleh karena telah 

diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara yang ditentukan menurut undang-

undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada 

Termohon/Terbanding, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat 

diterima;  

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya 

pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat 

pertama yang menurutnya kurang mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti 

yang diajukannya dalam persidangan, sehingga oleh karenanya putusan 

Pengadilan Agama Curup tersebut haruslah dibatalkan dan dipertimbangkan 

ulang; 



 
 
 Putusan PTA Bengkulu No.12/Pdt.G/2015/PTA.Bn                                                               halaman 4 dari 18 halaman 
 

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra 

memori banding; 

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding 

merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum  sebagaimana terkandung 

dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1047 K/Sip/1972, 

maka majelis hakim tingkat banding akan memeriksa perkara a quo secara 

keseluruhan, baik bagian konvensi maupun bagian rekonvensi; 

DALAM KONVENSI 

 Menimbang, bahwa dasar pertimbangan putusan pengadilan tingkat 

pertama dalam perkara a quo termasuk penilaian terhadap bukti-bukti yang 

diajukan oleh kedua belah pihak pada prinsipnya dapat disetujui oleh majelis 

hakim tingkat banding sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan dan 

pendapatnya sendiri, dengan menambahkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila pengadilan 

telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan 

dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan  bahwa 

permohonan cerai talak tersebut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dengan memperhatian pertimbangan sebagaimana 

tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama a quo sepanjang 

yang mengenai konvensi perlu dipertahankan dan dikuatkan; 

 

DALAM  REKONVENSI  

Menimbang,  bahwa   pendapat dan  pertimbangan  majelis hakim 

tingkat pertama mengenai aspek formil, sepenuhnya dapat disetujui dan 

sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat majelis hakim 

tingkat banding; 
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Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan pendapat majelis hakim 

tingkat pertama mengenai aspek materil, majelis hakim tingkat banding 

memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan ulang lebih lanjut terhadap 

materi gugatan rekonvensi sekaligus mengemukakan pertimbangan dan 

pendapatnya sendiri sebagaimana dalam uraian berikut ini ; 

 

Menimbang, bahwaTermohon/Terbanding selaku Penggugat Rekonvensi 

telah mengajukan gugatan pada pokoknya meliputi : 

1. pengembalian maskawin yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi; 

2. penetapan hak asuh anak atas Penggugat Rekonvensi; 

3. pembayaran nafkah madliyah isteri yang terutang; 

4. pembayaran nafkah madliyah anak yang terutang; 

5. pembayaran biaya hadlonah untuk anak yang dimohon untuk berada di 

bawah asuhannya; 

6. pembayaran nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah; 

7. pembayaran mut’ah kepada dirinya selaku isteri yang diceraikan; 

8. penetapan pembagian 1/3 gaji Tergugat untuk anak yang berada dalam 

asuhannya, dan juga 1/3 gaji Tergugat untuk Penggugat sampai Penggugat 

menikah lagi; 

9. penetapan pembagian harta bersama sekaligus menghukum Tergugat 

untuk menyerahkan ½ (separuh) bagian kepada Penggugat; 

10. pembayaran ganti rugi biaya beli susu dan biaya pengobatan anaknya 

selama berada dalam asuhan orang tua Penggugat ; yang untuk gugatan 

rekonvensi tersebut pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan 

yang amarnya sebagaimana telah dikutip di atas; 

 

Menimbang, bahwa atas materi gugatan berupa pengembalian 

maskawin yang dipinjam oleh Pemohon/Pembanding selaku Tergugat 

Rekonvensi, majelis hakim tingkat pertama telah mengabulkannya dengan 

menghukum Tergugat untuk mengembalikan maskawin berupa 2 gram mas 

kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat 

dengan pertimbangan dan dengan apa yang diputuskan oleh majelis hakim 
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tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan dan alas hukum  sebagai 

berikut : 

- bahwa dalam posita gugatan didalilkan pada pokoknya bahwa maskawin 

berupa 2 (dua) gram emas yang telah dibayar tunai oleh Tergugat  saat 

menikahi Penggugat, pada tahun 2007 telah dipinjam oleh Tergugat 

untuk tambahan biaya  pembuatan kamar mandi keluarga Tergugat, dan 

oleh karena sampai saat ini maskawin tersebut belum dikembalikan oleh 

Tergugat, maka Penggugat menuntut pengembalian maskawin yang 

dipinjam tersebut; 

- bahwa majelis pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa proses 

beralihnya penguasaan dan pemanfaatan objek yang oleh Penggugat 

disebut maskawin tersebut dari tangan Penggugat ke tangan Tergugat 

mengandung ketidak jelasan, pertama, tentang jenis akadnya, apakah 

akad pinjam-meminjam  ataukah akad utang-piutang; kedua, tentang 

objek akadnya, apakah objeknya berupa emas seberat 2 (dua) gram 

yang dahulu diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat 

setelah akad nikah mereka sebagai maskawin, ataukah objek akad 

tersebut  berupa uang senilai  harga jual 2 (dua) gram emas yang 

berasal dari maskawin tersebut, sehingga dengan demikian  menjadi 

tidak jelas pula tentang apa yang harus dikembalikan oleh Tergugat, 

benda asal yang dipinjam  atau nilai objek akad yang menjadi utang; 

- bahwa saat menaggapi gugatan rekonvensi tersebut, sebagaimana 

tertuang dalam dan menjadi satu kesatuan dengan repliknya, Tergugat 

mendalilkan bahwa ia tidak mengetahui kalau uang yang diterimanya 

dari Penggugat yang disebut pinjaman itu adalah berasal dari hasil 

penjualan maskawin, dalil Tergugat mana tidak ditanggapi secara jelas 

oleh Penggugat kecuali dengan mendalilkan  sebagaimana tertuang 

dalam dupliknya bahwa Tergugat telah mengetahui bahwa cincin emas 

yang di jari tangan Penggugat telah tidak ada lagi karena dijual namun 

Penggugat tidak menjelaskan tentang siapa yang menjualnya, Tergugat 

kah atau Penggugat sendiri yang menjualnya; 
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- bahwa terkait dengan materi gugatan tersebut, dalam proses 

persidangan, kedua belah pihak sama-sama tidak mengajukan  bukti 

apapun untuk memperjelas dan menguatkan dalil masing-masing; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana terurai di atas, 

majelis hakim tingkat banding  berpendapat bahwa  gugatan Penggugat tentang 

pengembalian maskawin tersebut adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), 

oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima; 

 

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat selain pengembalian 

maskawin sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kesemuanya akan 

dipertimbangkan  mulai dari yang terkait hak-hak Penggugat sebagai isteri  

yang diceraikan, meliputi gugatan pembayaran nafkah madliyah yang terutang, 

nafkah iddah dan mut’ah, serta perihal pembagian harta bersama, dan untuk 

selanjutnya adalah materi gugatan mengenai hak pengasuhan anak, penentuan 

biaya hadhonah, baik untuk yang lampau maupun yang akan datang, dan juga 

mengenai pemotongan 2/3 bagian gaji Tergugat untuk bekas isteri dan juga 

anaknya, serta pembayaran ganti rugi biaya pengasuhan dan perawatan anak 

yang telah dikeluarkan oleh orang tua Penggugat; 

 

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pembayaran nafkah yang 

terutang terhitung sejak bulan Maret 2013 sampai dengan diajukannya gugatan 

tersebut, majelis hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan 

pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang telah 

mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, kecuali mengenai penentuan 

besaran nominalnya. Oleh karena dan untuk itu majelis hakim tingkat banding 

akan menentukan sendiri tentang besaran nominalnya; 

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran nominal nafkah 

madliyah yang terutang, yakni Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap 

bulannya, majelis hakim tingkat pertama hanya mendasarkan pertimbangannya 

pada besaran angka  gaji Tergugat yakni Rp 5.038.900,00 ( lima juta tiga puluh 

delapan ribu sembilan ratus rupiah) tanpa memperhitungkan beban-beban lain  

yang harus ditanggung oleh Tergugat; 
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Menimbang, bahwa beban-beban lain yang harus pula menjadi dasar 

pertimbangan majelis dalam menetapkan besaran nominal  nafkah madliyah 

terutang yang pembayarannya dibebankan kepada Tergugat, adalah : 

- cicilan utang setiap bulannya ke Bank BRI yang jumlah utang pokoknya 

menurut pengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagaimana tertuang 

dalam duplik Penggugat dalam kedudukannya sebagai Termohon konvensi 

adalah Rp 93.000.000,00(Sembilan puluh tiga juta rupiah); yang penggunaan 

dananya antara lain untuk biaya wisuda Penggugat; 

- pemotongan gaji Tergugat senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 

setiap bulannya melalui juru bayar gaji pada Kepolisian Resort Lebong yang 

langsung di transfer ke rekening tabungan Penggugat, dan sudah 

berlangsung sejak bulan Januari  2015; 

Menimbang, bahwa di samping beban-beban sebagaimana tersebut di 

atas, sebagaimana tertuang dalam dupliknya sebagai Termohon Konvensi, 

Penggugat tidaklah menyangkal dan bahkan mengakui bahwa selama terjadi 

pisah tempat tinggal, walaupun tidak secara rutin tiap bulan, Tergugat  masih 

mengirim uang melalui rekening  tabungannya dalam kisaran Rp 500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah) sekali transfer;  

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas 

majelis hakim tingkat banding  berpendapat  telah layak dan patut apabila  

besaran nominal  nafkah madliyah terutang yang harus dibayar oleh Tergugat 

kepada Penggugat untuk setiap bulannya ditetapkan Rp  750.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk waktu selama 21 bulan  dihitung 

menjadi Rp 15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk 

membayar nafkah madliyah yang terutang kepada Penggugat  sejumlah Rp 

15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 

Menimbang, bahwa selain menggugat pembayaran nafkah madliyah 

yang terutang sebagaimana terurai di atas, Termohon/Terbanding selaku 

Penggugat Rekonvensi juga menggugat nafkah selama menjalani masa iddah 

yang dihitung sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 

atas gugatan tersebut majelis hakim tingkat pertama telah mengabulkan 
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sepenuhnya, namun dalam amar putusannya tidaklah jelas kepada siapa 

Tergugat harus menbayarkan nafkah iddah yang dimaksud; 

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sepenuhnya  

sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut , 

khususnya tentang penetapan jumlah nominalnya dan harus ditegaskan pula 

kepada siapa pembebanan nafkah iddah tersebut harus dibayarkan; 

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dalam perkara a quo adalah 

karena cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi selaku 

Pemohon/Pembanding, dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 

Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka 

bekas suami wajib memberi dan bekas isteri berhak untuk memperoleh nafkah 

iddah, maskan dan kiswah, kecuali bekas isteri nusyuz; 

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tentang nusyuz /tidaknya bekas 

isteri tidaklah dipersoalkan sehingga dengan demikian  bekas isteri harus 

dinyatakan  tidak terbukti bertindak dan berperilaku nusyuz, dan tetap berhak 

atas nafkah iddah yang digugatnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di 

atas majelis hakim tingkat banding  sependapat dengan majelis hakim tingkat 

pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang pembayaran nafkah 

iddah tersebut, hanya saja besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh 

majelis hakim tingkat banding; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam 

penentuan  besaran nafkah madliyah yang terutang  terkait dengan besaran 

nominal  gaji dan beban-beban lain yang harus ditanggung oleh Tergugat 

sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat telah 

layak dan patut apabila besaran nafkah iddah  untuk selama 3 (tiga) bulan yang 

harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan sejumlah Rp 

3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

Menimbang, bahwa  dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk 

membayar  nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama 3 (tiga) bulan 

sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 
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Menimbang, bahwa selain menggugat pembayaran nafkah madliyah  

yang terutang dan juga nafkah iddah, Termohon/Terbanding selaku Penggugat 

Rekonvensi juga menggugat pembayaran mut’ah sejumlah Rp 300.000.000,00 

( tiga ratus juta rupiah), yang oleh majelis hakim tingkat pertama secara prinsip 

gugatan tersebut dikabulkan dengan besaran nominalnya ditentukan berupa 

uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan 

pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang dikabulkannya  gugatan 

pembayaran mut’ah tersebut, hanya saja untuk besaran nominalnya  majelis 

hakim tingkat banding akan menentukan berdasarkan pertimbangan dan 

pendapatnya sendiri; 

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding  berpendapat  bahwa 

di samping mempertimbangkan aspek kelayakan dan kepatutan dalam 

memenuhi  hak Penggugat, juga patut dipertimbangkan beban-beban lain yang 

harus  dipikul oleh Tergugat antara lain sebagaimana telah dipertimbangkan di 

atas, apalagi  Tergugat telah juga mengizinkan dan sekaligus  membantu biaya 

kuliah  Penggugat sampai  Penggugat menyelesaikan kuliahnya, maka majelis 

hakim tingkat banding berpendapat telah layak dan patut  apabila besaran 

mut’ah yang harus dibayar olehTergugat kepada Penggugat ditetapkan berupa 

uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

Menimbang, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar 

mut’ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima ribu 

rupiah); 

Menimbang, bahwa Termohon/ Terbanding selaku Pengguat Rekonvensi 

juga menggugat pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, 

atas gugatan mana dalam proses persidangan, secara substansial antara 

kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan damai di luar persidangan 

sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian tanggal 11 Maret 2015 yang 

ditanda tangani oleh kedua belah pihak, akta perdamaian mana  hanya 

diselipkan begitu saja  sebagai bagian dari berita acara sidang tanpa adanya 

peran dan tindakan legalisasi dari majelis hakim tingkat pertama, kecuali 

sekedar dituangkan dalam amar putusan dengan menghukum Penggugat dan 
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Tergugat untuk mentaati akta perdamaian tertanggal 11 Maret 2015 tersebut 

tanpa adanya pertimbangan yang memadai sebagai alas hukumnya; 

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi kesepakatan damai antara pihak -  

pihak yang berperkara, maka majelis hakim harus memperhatikan ketentuan - 

ketentauan hukum sebagai berikut : 

- Pasal 154 ayat (2) dan (3) R.Bg menentukan bahwa apabila terjadi 

perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para 

pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu 

mempunyai  kekuatan serta dilaksanakan seperti surat keputusan biasa. Dan 

terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding; 

- Pasal 1858 KUH Perdata menentukan bahwa segala perdamaian 

mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat 

pengahabisan; 

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia meneguhkan bahwa 

yang membuat persetujuan perdamaian  itu haruslah orang yang mempunyai 

kekuasaan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1944 

K/Pdt/1991 merumuskan suatu norma, bahwa suatu akta perdamaian  yang 

disepakati Penggugat dan Tergugat, disahkan oleh hakim dengan jalan 

dituangkan dalam akta van dading; 

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 

menegaskan bahwa yang dimaksud orang yang mempunyai kekuasaan itu 

adalah hakim mediator. Dan berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah 

Agung Bidang Yudisial Nomor 24/Wk.y/VI/2009, format akta van dading itu 

diseragamkan sebagaimana lampiran 12 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 

tersebut; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam prosesnya tidak sesuai dan tidak 

diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di 

atas, maka akta perdamaian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan 

Tergugat tertanggal 11 Maret 2015 tersebut tidak layak dan tidak memenuhi 

persyaratan akta van dading, apalagi kesepakatan yang dicapai tidak 

mengakhiri sengketa, dan bahkan salah satu pihaknya mengajukan upaya 

hukum banding; 
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Menimbang, bahwa memperhatikan klausula akta perdamaian dimaksud 

angka 8 yang menyatakan bahwa terhadap akta perdamaian ini para pihak 

tidak akan saling menuntut di kemudian hari serta menyatakan akan saling 

bertanggung jawab untuk melaksanakannya, maka majelis hakim tingkat 

banding berpendapat bahwa klausula tersebut harus dibaca bahwa kedua 

belah pihak telah sepakat untuk mencabut dan mengeluarkan soal pembagian 

harta bersama  dari ranah sengketa dalam perkara a quo, sehingga dengan 

demikian, soal pembagian harta dan pelaksanaannya menjadi urusan internal 

domestik mereka sendiri, tanpa perlu adanya peran pengadilan; 

Menimbang, bahwa atas gugatan penetapan hak asuh anak (hadlonah) 

majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat 

majelis hakim tingkat pertama, dan oleh karena itu putusan tentang penetapan 

hak hadlonah dalam perkara a quo yang telah mengabulkan dan menetapkan  

Penggugat  sebagai pemegang hak hadlonah atas seorang anaknya yang 

bernama Fulan dapat dipertahankan dan dikuatkan; 

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pembayaran nafkah anak yang 

lampau majelis hakim tingkat banding perlu untuk menyempurnakan sekaligus 

memperbaiki  pertimbangan dan pendapat majelis tingkat pertama yang 

menetapkan bahwa gugatan pembayaran nafkah anak yang lampau  

dinyatakan tidak dapat diterima; 

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam duplik dalam 

kedudukannya sebagai Termohon Konvensi, Penggugat tidaklah menyangkal 

dan bahkan mengakui bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, walaupun 

tidak secara rutin tiap bulan, Tergugat masih mengirim uang  melalui rekening 

tabungannya dalam kisaran Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali 

transfer, yang penggunaannya sebagian besar untuk biaya hadlonah; 

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidaklah sama sekali 

melalaikan kewajibannya memberi  nafkah  kepada anaknya yang berada 

dalam asuhan Penggugat, walaupun oleh Penggugat  dinilai tidak cukup. Di 

samping hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003 yang antara lain 

mengandung kaidah hukum “ bahwa kewajiban seorang ayah  memberikan 
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nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’ (untuk kemanfaatan) bukan lit tamlik 

(untuk dimiliki), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah di 

waktu yang lampau tidak dapat digugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, 

maka gugatan pembayaran nafkah madliyah untuk anaknya yang diajukan oleh 

Termohon/Terbanding selaku Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan 

menurut hukum  dan oleh karenanya harus ditolak; 

Menimbang, bahwaTermohon/Terbanding selaku Penggugat Rekonvensi 

juga menggugat pembayaran biaya hadlonah seorang anaknya yang bernama 

Fulan untuk setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak 

tersebut dewasa, atas gugatan mana majelis hakim tingkat pertama telah 

mengabulkan dengan besaran nominal untuk setiap bulannya Rp 1.000.000,00 

(satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri 

sendiri; 

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan 

majelis hakim tingkat pertama dengan tambahan pertimbangan bahwa 

berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf  b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan jis Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi 

Hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka semua 

biaya hadlonah, meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan  anak menjadi 

tanggung jawab  bapak/ayahnya in casu Pemohon /Pembanding selaku 

Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa/ 

dapat mengurus diri sendiri; 

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penetapan besaran nominal biaya 

hadlonah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat 

Rekonvensi, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan 

dan pendapat majelis hakim tingkat pertama, yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta 

rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus 

diri sendiri; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi harus dihukum 

untuk membayar biaya hadlonah seorang anaknya itu kepada Penggugat 
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Rekonvensi untuk setiap bulannya minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

sampai anaknya tersebut dewasa/dapat mengurus diri sendiri; 

Menimbang, bahwa Termohon / Terbanding selaku Penggugat 

Rekonvensi juga menggugat  pembagian 2/3 gaji Pemohon/Pembanding selaku 

Tergugat Rekonvensi, yakni 1/3 (sepertiga) untuk anak yang  berada dalam 

asuhannya, dan 1/3 (sepertiga) lainnya untuk Penggugat Rekonvensi sampai 

Penggugat Rekonvensi menikah lagi; 

Menimbang, bahwa atas gugatan pembagian gaji tersebut, majelis hakim 

tingkat banding  sependapat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim 

tingkat pertama dengan tambahan pertimbangan   sesuai  Yurisprudensi / 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 

10 Juli 2003, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983  jo  

Peraturan Pemerintah Nomor  45 Tahun 1990 adalah mengenai Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri, bukan merupakan hukum acara  Pengadilan Agama, 

sehingga masalah pembagian / pemotongan gaji adalah merupakan keputusan 

pejabat tata usaha negara; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di 

atas, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat 

pertama, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 

pembagian/pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan 

tidak dapat diterima; 

Menimbang, bahwa Termohon / Terbanding  selaku Penggugat 

Rekonvensi juga menggugat ganti rugi  biaya beli susu dan biaya pengobatan 

anaknya selama tinggal dengan orang tua Penggugat Rekonvensi yang total 

keseluruhannya Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); 

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat  

dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang dalam 

pertimbangannya mengabulkan sepenuhnya gugatan Penggugat dan 

menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, namun 

dalam amar putusan angka 9 (sembilan) justeru menghukum Penggugat untuk 

membayar ganti rugi tersebut, sebab di samping gugatan tersebut tidak 

berdasarkan fakta-fakta yang jelas tentang asal usul besaran ganti rugi yang 
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digugat, terutama adalah karena perkara gugatan ganti rugi adalah bukan 

kewenangan Pengadilan Agama, sehingga oleh akrena itu maka gugatan 

tentang pembayaran ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; 

Menimbang, bahwa oleh karena putusan majelis hakim tingkat pertama 

in casu  putusan Pengadilan Agama Curup a quo  secara keseluruhan  tidak 

dapat dipertahankan,  maka harus dibatalkan, dan majelis hakim tingkat 

banding akan mengadili sendiri; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang 

perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini baik 

pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada 

Pemohon/Pembanding; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; 

M  E  N  G  A  D  I  L  I 

- Menyatakan permohonan banding Pemohon/Pembanding untuk 

pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima; 

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 669/Pdt.G/2014/ 

PA.Crp tanggal 25 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 

Jumadilakhir 1436 Hijriyah; 

 

MENGADILI SENDIRI : 

 

Dalam Konvensi 

1. Mengabulkan permohoan Pemohon; 

2.  Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon )  untuk  

      menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di  
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      depan sidang Pengadilan Agama  Curup; 

3. Memerintahkan   kepada   Panitera   Pengadilan    Agama     Curup     untuk   

mengirimkan salinan  penetapan ikrar talak dalam perkara a quo  kepada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti, 

Kabupaten Lebong  dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, agar dicatat dalam daftar 

yang disediakan untuk itu; 

 

Dalam Rekonvensi : 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

2.  Menghukum Tergugat untuk membayar  kepada Penggugat, berupa : 

2.1. nafkah madliyah yang terutang sejumlah Rp 15.750.00,00 (lima 

belas juta tujah ratus lima  puluh juta  rupiah 

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp  3.000.00,00 (tiga juta rupiah) 

2.3. Uang mut’ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah atas seorang 

anaknya bernama Fulan (8 tahun) yang terlahir dari perkawinannya dengan 

Tergugat; 

4. Menghukum Tergugat  untuk membayar biaya hadlonah seoarng anaknya 

sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat 

untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 

sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri; 

5. Menolak gugatan Penggugat tentang pembayaran nafkah madliyah 

(lampau) anaknya yang berada dalam asuhannya tersebut; 

6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;  

 

Dalam Konvensi dan  Rekonvensi : 

Membebankan biaya perkara ini untuk tingkat pertama dan tingkat banding   

kepada Pemohon/Pembanding, yang untuk tingkat banding dihitung sejumlah 

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 

 

         Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin  tanggal 29 Juni 2015  
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Masehi  bertepatan dengan tanggal 12 Romadhan 1436  Hijriyah oleh kami  

Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, SH.sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shaleh, 

M.Hum. dan Drs. H. Entang Mahmud Aziz, SH.  masing-masing sebagai Hakim 

Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Bengkulu tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 12/Pdt.G/2015/PTA Bn., putusan 

tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk 

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut 

serta dibantu oleh As’ad, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua 

belah pihak berperkara; 

   Hakim Ketua, 

 

 ttd 

 Hakim anggota,                                  Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, SH. 

 ttd  

Drs. M. Shaleh, M. Hum          

Hakim Anggota 

ttd 

Drs. H. Entang Mahmud Aziz, SH.           , 

        Panitera Pengganti 

  ttd 

   `          A  s  ‘  a  d,  SH. 

 

Perincian Biaya Perkara 

1. Redaksi          Rp.      5.000,00 

2. Pemberkasan Rp. 139.000,00 

3. Meterai           Rp.      6.000,00 

Jumlah           Rp.  150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 
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           Salinan sesuai aslinya 

     Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

 

 

 

           Drs. H. M. Nawawi, M.H. 


