
P U T U S A N 
 

Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA Bn. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara 

Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan 

putusan antara: 

Pembanding, umur 35 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah 

tangga, bertempat  tinggal di Desa Air Dingin, Kecamatan 

Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, semula Termohon 

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding. 

lawan 

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, bertempat tinggal di 

Desa Gedung Sako II, Kecamatan Kaur Selatan, 

Kabupaten Kaur. semula Pemohon Konvensi/ Tergugat 

Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding. 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang 

berhubungan dengan perkara ini; 

DUDUK PERKARA  

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan 

Pengadilan Agama Manna Nomor 0411/Pdt.G/2014/PA.Mna, tanggal 29 Januari 

2015 Masehi bertepatan tanggal 8 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut ; 

DALAM KONVENSI : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Manna. 

DALAM REKONVENSI; 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. 

2. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat 

(Penggugat) berupa: 

a. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). 

b. Mut’ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram. 

c. Nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah 

Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut 

dewasa atau mandiri. 

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu 

ribu rupiah). 

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan 

Agama Manna yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Februari 

2015 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan 

pengadilan agama tersebut, permohonan banding ini telah diberitahukan kepada 

Terbanding  pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015; 

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 17 

Februari 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Manna tanggal 18 

Februari 2015, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada 

Terbanding pada tanggal 20 Februari 2015; 

Memperhatikan pula kontra memori banding tanggal 25 Februari 2015 yang 

disampaikan oleh Terbanding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama 
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Manna tanggal 25 Februari 2015, kontra memori banding tersebut telah 

disampaikan kepada Pembanding tanggal 27 Februari 2015; 

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 

0411/Pdt.G/2014/PA.Mna tanggal 5 Maret 2015, yang menerangkan bahwa 

Pembanding telah memeriksa berkas perkara tersebut (inzage), demikian pula 

telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 

0411/Pdt.G/2014/PA.Mna tanggal 5 Maret 2015, yang menerangkan bahwa 

Terbanding  telah memeriksa berkas perkara tersebut (inzage); 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah 

diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai pula dengan ketentuan perundang-

undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; 

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan  

mempelajari  berkas perkara banding, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang 

diajukan dimuka persidangan, juga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam 

putusan pengadilan tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding 

memberikan pertimbangan sebagai berikut ; 

DALAM KONVENSI 

          Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam 

putusan pengadilan tingkat pertama khususnya dalam konvensi, majelis hakim 

tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis 

hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan hukum 

yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat 

majelis hakim tingkat banding, namun demikian majelis hakim tingkat banding 

memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya 

sendiri sebagai berikut ; 
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Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran, secara nyata keretakan rumah tangga 

Pemohon Konvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding telah 

terbukti bahkan sampai pada puncaknya telah berpisah tempat tinggalnya selama 

18 (delapan belas) bulan, serta sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya 

masing-masing sebagai suami dan istri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon 

Konvensi/ Terbanding ternyata telah terbukti antara Pemohon Konvensi/ 

Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit 

untuk didamaikan, oleh karenanya atas permohonan Pemohon Konvensi/ 

Terbanding telah cukup alasan bagi pengadilan tingkat pertama untuk 

mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Terbanding, hal ini sesuai dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 

tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami 

isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcokan yang terus 

menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan 

lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah 

pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo majelis hakim tingkat pertama 

telah mendengarkan keterangan saksi II yang bernama Doni Ansori bin Hamdan 

Raden, ia adalah saudara kandung Pemohon Konvensi/ Terbanding sehingga 

secara formal  tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., akan tetapi 

karena perkara ini termasuk dalam perkara perceraian “yang termasuk dalam 

sengketa mengenai kedudukan para pihak” maka berdasarkan Pasal 172 ayat (2) 

R.Bg., maka keluarga sedarah berwenang menjadi saksi, dengan demikian Majelis 
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Hakim berpendapat saksi II Pemohon Konvensi/ Terbanding secara formal dapat 

diterima sebagai saksi. 

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan tingkat pertama belum 

memenuhi ketentuan  Pasal 84  Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 yang telah 

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

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta 

petunjuk dalam buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 

Agama halaman 148-149, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding 

memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada 

Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar 

talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, permohonan Pemohon Konvensi/ Terbanding telah memenuhi maksud 

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat 

bahwa putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 0411/Pdt.G/2014/PA Mna, 

tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan tanggal 8 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, 

dapat dikuatkan dengan penambahan  amar putusan sebagaimana tersebut dalam 

dictum putusan ini; 

DALAM REKONVENSI 

 Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan 

gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut: 

1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah); 

2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 

3. Mut’ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram; 

4. Nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

setiap bulan sampai anak dewasa. 
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Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan 

apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama pada putusannya 

dalam rekonvensi, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding mengemukakan 

pertimbangan hukumnya sendiri sebagai jawaban baik dari memori banding 

Pembanding/ Penggugat Rekonvensi maupun kontra memori banding Terbanding/ 

Tergugat Rekonvensi sebagai  berikut; 

Menimbang bahwa berdasarkan keberatan Pembanding/ Penggugat 

Rekonvensi dalam memori Bandingnya, majelis hakim tingkat banding dapat 

memahami keberatan-keberatan tersebut, dengan alasan-alasan yang 

disampaikannya, tetapi dari sisi lain majelis hakim tingkat banding juga harus 

mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, 

karena masalah nafkah ini tidak sama dengan harga barang komoditi yang sudah 

pasti harganya, maka dari berbagai aspek itulah majelis hakim tingkat banding 

mempertimbangkan dalam menentukan kepatutan memberikan pembebanan 

nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.   

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding 

mengenai nafkah lampau telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama, dan 

majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan 

mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, demikian juga untuk pertimbangan 

hukum tuntutan nafkah iddah majelis tingkat banding sependapat dengan 

pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri; 

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut’ah yang telah dipertimbangkan 

dan dikabulkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, majelis 

hakim tingkat banding sependapat, akan tetapi majelis hakim tingkat banding tidak 

sependapat dengan jumlah beratnya, maka majelis hakim tingkat banding akan 

menyampaikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, 

seorang bekas suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan mut’ah yang 

layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau barang; 

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memandang bahwa 

penetapan kewajiban mut’ah bertujuan untuk menghibur istri yang telah dicerai 

oleh suaminya, yang sudah mengabdi kepada suaminya selama pernikahan sejak 

tahun 2000, atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding bersedia 

membayar mut’ah berupa emas 24 karat hanya seberat 5 gram, meskipun 

Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak menanggapi kesanggupan Tergugat 

Rekonvensi/ Terbanding tersebut tetapi dengan beralaskan Pasal 41 huruf (c) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat 

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau 

menetapkan suatu kewajiban bagi bekas istri, maka majelis hakim tingkat banding 

berpendapat wajar dan patut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dihukum untuk 

membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berupa emas 24 

karat seberat 10 gram; 

Menimbang, bahwa Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 

236 berbunyi sebagai berikut : 

 و متعوهن على املوسعقدره و علىاملقرت قدره متعاباملعروف حقاعلى احملسنني

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. 

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut 

kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu 

merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan ; 

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk seorang anak yang 

telah dipertimbangkan dan dikabulkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam 

putusannya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai 

anak dewasa atau mandiri, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat 



Putusan No. 6/Pdt.G/2015/PTA.Bn.  halaman 8 dari 12 halaman 

 

dengan pertimbangan tersebut, karena sebelum mempertimbangkan nafkah anak 

harus terlebih dahulu mempertimbangkan siapa pemegang hak asuh anak, 

selanjutnya mepertimbangkan sendiri sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding 

tentang nafkah anak, maka sebelum mempertimbangan tuntutan tersebut harus 

dipertimbangkan terlebih dahulu siapa pemegang hak asuh anak, in casu dalam 

persidangan ditemukan fakta bahwa anak Penggugat Rekonvensi/ Pembanding 

dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding berada dalam asuhan Penggugat 

Rekonvensi/ Pembanding, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa berdasarkan 

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi/ Pembanding 

sebagai ibu secara normatif dapat dinyatakan sebagai pemegang hak asuh anak, 

oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum 

Islam yakni dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak 

ditanggung oleh ayahnya, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa 

oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Terbanding disamping sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) juga mempunyai usaha lain berupa ternak sapi, kerbau, usaha dagang 

bahan bangunan dan perkebunan yang menghasilkan, maka wajar dan patut 

Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dihukum untuk membayar nafkah anak yang 

diasuh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sekurang-kurangnya sejumlah 

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau 

mandiri. 

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ 

Pembanding dalam memori banding meminta pembagian gaji, sebagai nafkah 

anak sampai anak dewasa/ mandiri, sebesar 1/3 gaji yang diterimakan kepada 

bekas isteri, dan 1/3 gaji untuk bekas isteri (menurut peraturan perundang-

undangan yang  berlaku). 
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Menimbang, bahwa tentang pembagian gaji seorang Pegawai Negeri Sipil 

karena sudah menyangkut kepegawaian, Majelis Hakim Tingkat Banding 

berpendapat bukanlah menjadi kewenangan pengadilan akan tetapi menjadi 

kewenangan instansi yang bersangkutan dimana pegawai tersebut bekerja. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan 

Agama Manna Nomor 0411/Pdt.G/2014/PA Mna, tanggal 29 Januari 2015 Masehi 

bertepatan tanggal 8 Rabi’ul Akhir 1436 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan 

perbaikan dan penambahan  amar putusan sebagaimana tersebut dalam dictum 

putusan ini; 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua 

biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat 

Rekonvensi/ Terbanding, dan tingkat banding dibebankan kepada Termohon 

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding; 

          Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima; 

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 0411//Pdt.G/2014/PA 

Mna, tanggal 29 Januari 2015 Masehi  bertepatan tanggal 8 Rabi’ul Akhir 1436 

Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan 

berbunyi sebagai berikut; 

Dalam Konvensi : 
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (Termohon 

Konvensi)  di depan sidang Pengadilan Agama Manna; 

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan 

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten 

Kaur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

Dalam Rekonvensi: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagian; 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar kepada 

Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berupa; 

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu 

rupiah); 

2.2. Mut’ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram; 

2.3. Nafkah untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat sekurang-

kurangnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dapat 

diterima selain dan selebihnya; 

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: 

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding 

untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.631.000,00 

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 

- Membebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ 

Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah    

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 
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Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan 

Tinggi Agama di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Masehi, 

bertepatan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. Jasrizal, MS. M.H.I., 

sebagai ketua majelis, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. dan Drs. H. Sudarmadi, S.H., 

masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan 

didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Melani, S.H., sebagai panitera 

pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; 

 
Ketua Majelis 

 

 

 
Drs. H. Jasrizal MS. M.H.I. 

 

 

Hakim Anggota          Hakim Anggota 

    

 

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.     Drs. H. Sudarmadi, S.H. 
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Panitera Pengganti 

 

 

Melani, 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) 

 

 


