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P U T U S A N 

Nomor  3/Pdt.G/2013/PTA Bn. 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

 Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu pada 

tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikut dalam perkara antara : 

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 hukum, pekerjaan PNS, 

bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, dahulu Tergugat sekarang 

Pembanding ; 

m e l a w a n 

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pertanian, pekerjaan PNS, 

bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, dahulu Penggugat sekarang  

Terbanding ; 

  Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; 

 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang          

berhubungan dengan perkara ini ; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

  Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Manna 

Nomor 0182/Pdt.G/2012/PA Mna. tanggal 10 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 26 Muharam 1434 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 

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

(Terbanding) ; 

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan 

putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur untuk mencatat 

perceraian tersebut ; 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 

361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; 

  Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan 

Agama Manna yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012, pihak 

Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama 
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tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada 

tanggal 19 Desember 2012 ; 

  Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh  

Tergugat/Pembanding tertanggal 28 Desember 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak 

lawannya tanggal 3 Januari 2013, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan 

kontra memori banding ; 

TENTANG HUKUMNYA 

  Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ 

Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan 

menurut undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat 

diterima ; 

            Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding didalam memori bandingnya 

menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan 

gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut : 

1. Bahwa Pengadilan Agama Manna tidak memperhatikan syarat-syarat formil dalam 

pengajuan gugatan cerai seorang Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi 

Pegawai Negeri Sipil mengenai perlunya izin atasan, dan hanya mempertimbangkan 

Surat Pernyataan sanggup menanggung resiko dari Terbanding/Penggugat, padahal 

proses perizinan dimaksud sedang diproses oleh instansi yang berwenang ; 

2. Bahwa Pengadilan Agama Manna mengabaikan dasar pembuktian surat nikah yang 

hanya melampirkan fotokopi yang dilegalisir saja tanpa memperhatikan dan atau 

mewajibkan para pihak untuk menunjukan asli dokumen ; 

3. Bahwa dari materi gugatan yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat setelah melalui 

tahapan persidangan, ternyata apa yang didalilkan dalam gugatan tidak terbukti dan 

sifatnya sumir, sementara dalil dari Pembanding/Tergugat mengenai perbuatan 

selingkuh ternyata terbukti ; 

4. Dengan tidak terbuktinya dalil gugatan dari Terbanding/Penggugat dalam pertimbangan 

majelis hakim Pengadilan Agama Manna tentunya sudah sepatutnya apabila gugatan 

Penggugat/Terbanding ditolak ; 

5. Bahwa saksi dari Pembanding/Tergugat yaitu ibu mertua yang bersedia untuk 

mendamaikan kedua belah pihak tentunya menjadi pertimbangan positif bagi majelis 

hakim, dan proses untuk mendamaikan kedua belah pihak tentunya membutuhkan 

waktu ; 
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6. Bahwa Lembaga Peradilan dalam mengadili tentunya mempunyai pertimbangan secara 

yuridis, manusiawi dan logis secara komprehensif dan tidak hanya semata-mata 

berdasarkan pertimbangan bahwa salah satu pihak tidak mau berdamai ; 

 Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding, 

pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ; 

 Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama sebagaimana 

tercantum dalam halaman 15 alinea 4 yang menyatakan, “bahwa dari kedua orang saksi 

yang dihadirkan Penggugat tidak satupun yang mendukung pernyataan Penggugat. Begitu 

pula Tergugat dengan seorang saksinya pun tidak mendukung pernyataannya. Maka majelis 

hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa membuktikan dalil masing-

masing sehingga harus dikesampingkan”. Pengadilan tingkat banding menilai pertimbangan 

tersebut telah tepat dan benar dan pengadilan tingkat banding mengambil alih sebagai 

pendapat pengadilan tingkat banding sendiri ; 

 Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, seharusnya majelis hakim 

tingkat pertama menolak gugatan Penggugat, dan tidak perlu lagi mempertimbangkan 

yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, karena 

yurisprudensi tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tetapi bisa dipakai/dipertimbangkan 

sebagai pendukung, apabila persyaratan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, yaitu telah didengar keterangan saksi dari keluarga 

serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri (vide pasal 22  Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975) dan keterangannya/kesaksiannya mendukung dalil-dalil Penggugat ; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan 

Penggugat/Terbanding tidak terbukti, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg gugatan Penggugat 

harus ditolak, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 

0182/Pdt.G/2012/PA Mna. tanggal 10 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 

26 Muharam 1434 Hijriyah harus dibatalkan ; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan pada 

tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ; 

 Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-

dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; 
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M E N G A D I L I 

  Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ 

Pembanding dapat diterima ; 

  Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 0182/Pdt.G/2012/PA Mna. 

tanggal 10 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1434 Hijriyah ; 

  Dan dengan mengadili sendiri ; 

  Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ; 

  Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat pertama sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; 

  Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; 

  Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi 

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

tanggal 16  Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai ketua 

majelis, Drs. H. Burdan Burniat, S.H.,M.H., dan Drs. H. Nanang Faiz, masing-masing 

sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dengan 

dibantu oleh Nirmawati, S.H., sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak 

yang berperkara ;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ketua Majelis 

ttd 

Drs. Burhanuddin 

 

 Hakim Anggota  Hakim Anggota 

     ttd           ttd 

Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.   Drs. H. Nanang Faiz 

                    

 

Panitera Pengganti 

ttd 

Nirmawati, S.H. 
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Perincian Biaya Perkara: 

Biaya proses..........................Rp 139.000,- 

Biaya redaksi.........................Rp     5.000,- 

Biaya materai ........................Rp     6.000,- 

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

 

 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

       Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

 

 

 

          Drs. H. M. Nawawi     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


