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P U T U S A N 

Nomor  1/Pdt.G/2013/PTA Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada 

tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang 

diajukan oleh:  

Pembanding, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat 

tinggal di Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, semula 

Tergugat, sekarang Pembanding; 
 

m e l a w a n 
 
Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, 

bertempat tinggal di Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, 

semula Penggugat sekarang Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut: 

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang 

dimohonkan banding; 

TENTANG  DUDUK  PERKARANYA 

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama 

Arga Makmur Nomor 0297/Pdt.G/2012/PA Agm. tanggal 1 November 2012 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut:                                         

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap  Penggugat 

(Terbanding); 

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan 

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal 

Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat 

perceraian tersebut;  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar                  

Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 
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Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua majelis hakim 

Pengadilan Agama Arga Makmur dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 

tanggal 1 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1433 Hijriyah 

dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;  

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dengan 

menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui kepaniteraan 

Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai Akta permohonan banding tanggal 13 November 

2012, Akta permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada 

tanggal 21 November 2012;      

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya telah 

mengajukan memori banding, akan tetapi dalam memori banding tersebut tidak 

mencantumkan tanggal dan Pembanding juga tidak secara tegas menyampaikan apa yang 

menjadi tuntutan/petitum banding; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding dalam perkara ini telah 

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka 

permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima; 

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak secara tegas 

mengemukakan apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan majelis hakim 

tingkat pertama, lagi pula tidak jelas apa yang menjadi tuntutan dalam perkara banding, 

kendatipun demikian majelis hakim tingkat banding akan memeriksa ulang berkas perkara dan 

putusan majelis hakim tingkat pertama a quo; 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah 

Penggugat/Terbanding menuntut perceraiannya dengan Tergugat/Pembanding dengan alasan 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan 

Tergugat/Pembanding cemburu yang berlebihan, menuduh Penggugat/Terbanding selingkuh 

dengan laki-laki lain, juga Tergugat/Pembanding menderita penyakit kencing manis sehingga 

tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis Penggugat/Terbanding, sedangkan 

Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui dirinya menderita sakit kencing manis 

namun sekarang sudah sembuh, akan tetapi Penggugat/Terbanding selalu menolak 

berhubungan suami-istri, Tergugat/Pembanding menuduh Penggugat/Terbanding selingkuh 

karena ada bukti-buktinya seperti selalu SMS/telpon dengan laki-laki lain, namun Tergugat / 

Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya; 
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Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa tersebut, berkenaan dengan Pasal 73 ayat 

(1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 19 huruf f 

dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf  f  Kompilasi 

Hukum Islam; 

   Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan bantahan 

Tergugat/Pembanding, ternyata majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara 

tepat dan majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan mengambil alih 

pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dengan 

menambah serta memperbaiki pertimbangan tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai 

pengadilan ulangan; 

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo Tergugat/Pembanding telah 

mengajukan seorang saksi akan tetapi kesaksian saksi tersebut tidak pernah dipertimbangkan 

oleh majelis hakim tingkat pertama, padahal setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak 

harus dipertimbangkan oleh majelis hakim, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding 

mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa saksi Rahmat Mabrori Bin Arpan tidak 

mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding 

secara langsung, saksi tersebut hanya mendengar berita dari orang lain  “testimonium de 

auditu” sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti, lagi pula 

Tergugat/Pembanding hanya mengajukan satu orang saksi harus dinyatakan  belum memenuhi 

batas minimal pembuktian yang demikian disebut “Unus Testis Nullus Testis” artinya satu 

orang saksi bukan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg bahwa satu orang saksi tidak dapat dipercaya; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding hanya mengajukan satu orang 

saksi, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa saksi Tergugat/Pembanding 

tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian harus dinyatakan bahwa 

Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya; 

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Arga 

Makmur a quo dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan pertimbangan seperti tersebut di 

atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai 

amar putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding 

dibebankan kepada Pembanding; 

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

M E N G A D I L I 

 

1. Menolak permohonan banding Pembanding;  

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0297/Pdt.G/2012/PA Agm., 

tanggal 1 November 2012 M., bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1433 H, yang 

dimohonkan banding; 

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding 

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

Demikian  diputuskan  dalam  sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi   

Agama Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal                 

16 Zulhijjah 1433 H, oleh kami Drs. A. Tatang, M. H. yang ditunjuk oleh Ketua                            

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai ketua majelis, Drs. Moh. Chozin, S. H., dan             

H. Sarwohadi, S. H., M. H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang  terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim 

anggota dan dengan dibantu oleh Asmara Dewi, S. H.  selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh 

kedua belah pihak yang berperkara; 

                 

 

Ketua Majelis, 

ttd 

Drs. A. Tatang, M. H. 

       

 

 

Hakim Anggota,                                                 Hakim  Anggota,  

          ttd            ttd 
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H. Sarwohadi, S. H., M. H.                              Drs. Moh. Chozin, S. H. 

                                                                                                                                                

Panitera  Pengganti, 

         ttd 

Asmara Dewi, S.H. 

 

 

Perincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Proses………… Rp.139.000,- 

2. Biaya Redaksi ……....      Rp.    5.000,- 

3. Biaya Meterai ……… Rp.    6.000,- 

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

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 
Panitera, 
 

 

Drs. H. M. Nawawi 

 


