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P U T U S A N 

Nomor  6/Pdt.G/2013/PTA Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------------------------- 

Pembanding, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, 

bertempat tinggal di Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 18 Maret 2013 memberi kuasa kepada Advokat berkantor pada 

Kantor Advokat/ Pengacara Kota Bengkulu dan memilih domosili hukum 

di tempat kuasanya dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

sekarang Pembanding.;--------------------------------------------------------------- 

                  

m e l a w a n 
 
Terbanding, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S 1,  pekerjaan PNS, 

bertempat tinggal di Kota Bengkulu,  berdasarkan surat kuasa tanggal 11 

Maret 2013 memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum pada kantor  

Advokat Kota Bengkulu, dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya 

dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;-- 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:------------------------------------------------------------------- 

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

dimohonkan banding;------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TENTANG  DUDUK  PERKARANYA 

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama 

Bengkulu Nomor 0505/Pdt.G/2012/PA Bn. pada tanggal 7 Februari 2013 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------    

M E N G A D I L I 

DALAM  KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;---------------------------------------- 
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding)  untuk menjatuhkan talak satu roj’i 

terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama  Bengkulu  ; ----------------------- 

3.  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;-------------------------------- 

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi  ----------------------------------------------- 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar  kepada Penggugat Rekonvensi 

berupa :------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1  Nafkah  madiyah / nafkah pisah   sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);------- 

2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);------------- 

2.3. Maskan  sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus   ribu rupiah);-------------------- 

2.4. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah );------------------------------------- 

2.5. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;------------------------------------ 

3. Menetapkan anak  bernama  anak 1 umur 4 tahun dan  anak 2 umur 2 tahun  berada 

dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;------------------------------------- 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kedua orang 

anak tersebut pada diktum angka 3 kepada Penggugat Rekonvensi;-------------------------- 

DALAM  KONVENSI  DAN  REKONVENSI 

Membebankan biaya perkara ini kepada  Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  yang 

hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);  

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua majelis hakim Pengadilan 

Agama Bengkulu dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 

2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 Hijriyah diluar hadirnya kedua 

belah pihak;---------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Bahwa, isi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2013, dan 

diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pada 

tanggal 22 Februari 2013; ------------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dengan menyatakan 

banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui kepaniteraan Pengadilan Agama 
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Bengkulu sesuai Akta permohonan banding tanggal 28 Februari 2013, Akta permohonan 

banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 4 Maret 2013;----------    

Bahwa, Pembanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori 

banding pada tanggal 26 Maret 2013, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra 

memori banding sesuai surat keterangan panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 

0505/Pdt.G/2012/PA Bn. Tanggal 1 April 2013;-------------------------------------------------- 

Bahwa, Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan 

terhadap amar putusan angka tiga yang menetapkan anak bernama anak 1 dan  anak 2 

dibawah hadhonah/pemeliharaan Terbanding dengan alasan sebagai berikut : 

1. Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain membuktikan bahwa Terbanding tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu yang 

mempunyai  akhlak yang baik; ------------------------------------------------------------------- 

2. Terbanding sebagai pegawai negeri sipil, waktu untuk merawat/memelihara kedua 

anaknya sangat terbatas; --------------------------------------------------------------------------- 

3. Pemeliharaan kedua anak tersebut akan lebih baik apabila diberikan hak asuhnya 

kepada Pembanding; -------------------------------------------------------------------------------- 

4. Terbanding telah meninggalkan kedua anaknya selama dua tahun berturut-turut; -------- 

Dan selanjutnya Pembanding mohon majelis hakim banding menjatuhkan putusan banding 

yang pada pokoknya sebagai berikut : menetapkan anak bernama anak 1 umur 4 tahun dan  

anak 2 umur 2 tahun berada dibawah hadhonah/pemeliharaan Pembanding;-------------------- 

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 yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah 

Pembanding hendak menjatuhkan talak terhadap Terbanding dengan alasan sering terjadi 

pertengkaran terus menerus disebabkan Terbanding selingkuh dengan  laki-laki lain, pergi kerja 

pulang sampai sore, tidak menuruti nasihat dan tidak mempedulikan Pembanding dengan anak-

anaknya sedangkan Terbanding mengakui sering terjadinya pertengkaran tetapi penyebabnya 

justru Pembanding selingkuh dengan perempuan lain dan bersikap kasar terhadap Terbanding;- 

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa tersebut, berkenaan dengan permohonan 

cerai talak, maka berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
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Perkawinan ”untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu 

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak dalam perkara a quo 

adalah seringnya terjadi pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding 

berdasarkan Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut : 

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan siqaq, maka untuk mendapatkan putusan 

perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang 

yang dekat dengan suami isteri”;---------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Terbanding dalam pokok perkara disamping menyampaikan  

bantahan atas dalil-dalil Pembanding juga mengajukan gugat rekonpensi terhadap Pembanding 

tentang hak asuh/pemeliharaan atau hadlonah atas anak-anaknya dan menuntut nafkah tiap 

bulan, mut’ah dan nafkah iddah sedangkan tuntutan tersebut ditolak oleh Pembanding;----------- 

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding dan bantahan Terbanding baik dalam 

konpensi maupun dalam rekonpensi, ternyata majelis hakim tingkat pertama telah 

mempertimbangkan secara tepat diantaranya dalam menetapkan beban bukti, menilai alat 

bukti, mempertimbangkan semua posita, dan telah mengadili semua petitum dari kedua belah 

pihak maka majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat serta mengambil alih 

pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, dengan 

menambah serta memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sesuai 

fungsinya sebagai pengadilan ulangan;--------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang diajukan oleh Termohon 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa bukti T2, T3 dan T4 majelis hakim tingkat 

banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa bukti T2 dan T3 berupa akta 

kelahiran masing-masing atas anak bernama anak 1 lahir tanggal 1 Mei 2008 dan anak 2 lahir 

tanggal 3 Juni 2010 dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu merupakan akta otentik 

mempunyai kekuatan bukti sempurna sesuai pasal 285 RBg dan dapat diterima sebagai alat 

bukti sekaligus membuktikan bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari pasangan 

Pembanding dan Terbanding yang kini anak yang berumur 5 tahun dan 3 tahun (belum 

mumayyis); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa oleh karena anak atas nama anak 1 dan anak 2 masing-masing 

berusia dibawah 12 tahun atau belum mumayyis maka hak pemeliharaan dan 

pengasuhannya (hadhonah) harus ditetapkan pada ibunya sesuai ketentuan pasal 105 huruf 

a Kompilasi Hukum Islam; ----------------------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhonah terhadap anak-anaknya telah 

ditetapkan pada ibunya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kendatipun 

Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menuntut biaya nafkah anak maka 

majelis hakim karena jabatannya secara ex officio sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 akan menetapkan biaya nafkah anak setiap 

bulannya kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya guna 

menjamin kepastian dan masa depan anak-anaknya tersebut; ------------------------------------- 

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Penggugat 

Rekonvensi/Terbanding berupa bukti T4 majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan 

sebagai berikut : bahwa bukti T4 berupa gambar foto antara Pemohon/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dengan wanita lain, bahwa foto tersebut tidak mempunyai nilai 

bukti sempurna apalagi tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga bukti T4 patut 

dikesampingkan; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah cerai talak suami yang 

berkehendak menceraikan isterinya sedangkan isteri tidak terbukti nusyus, maka bekas 

suami wajib memberikan kepada bekas isteri berupa mut’ah, nafkah, maskan, kiswah 

selama isteri menjalani masa iddah sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam; ---------------- 

Menimbang, bahwa besarnya mut’ah perlu dipertimbangkan berapa lama masa 

perkawinan antara suami dan isteri ini sebagai ukuran sudah berapa lama pengabdian isteri 

kepada suaminya, kemudian perlu dipertimbangkan kepatutan serta kemampuan bekas 

suami oleh karena bekas suami pekerjaannya tidak tetap maka dipandang adil jika besarnya 

mut’ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram; ------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami memberi nafkah, maskan dan kiswah 

kepada bekas isteri adalah selama dalam masa iddah maka berdasarkan keadaan 

Pembanding sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dipandang adil jika banyaknya 

nafkah selama masa iddah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maskan Rp. 

1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kiswah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu 

rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa kewajiban Pembanding sbagai seorang ayah terhadap dua 

orang anaknya hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan mempertimbangkan keadaan 

Pembanding sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dipandang adil jika banyaknya 

nafkah dua orang anak setiap bulan minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -------- 
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Menimbang, bahwa perkara pokok dalam perkara ini adalah tentang perceraian 

maka sesuai ketentua pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 jo. Yurisprudensi MARI Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 jika terjadi 

perceraian, panitera harus menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai 

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; -------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding Pembanding sebagaimana telah 

diuraikan dalam memori bandingnya yang pada dasarnya keberatan atas putusan majelis hakim 

tingkat pertama namun demikian apa yang menjadi tuntutan Pembanding tersebut telah 

dipertimbangkan secara tepat oleh majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat 

banding sependapat dengan menguatkan apa yang menjadi putusan majelis hakim tingkat 

pertama oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dinyatakan ditolak; ------------ 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan majelis hakim tingkat pertama 

dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti telah dipertimbangkan diatas, sehingga secara 

keseluruhan amar putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah diperbaiki menjadi amar 

putusan majelis hakim tingkat banding; ------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka 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 Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani untuk 

membayar biaya perkara tingkat pertama dan biaya perkara tingkat bading;------------------------- 

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. Memperbaiki amar putusan majelis hakim tingkat pertama sehingga secara keseluruhan sebagai 

berikut : 

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk sebagian; -------------------- 
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2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (Pembanding) untuk menjatuhkan 

talak satu Roj’i terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama  

Bengkulu; --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan 

penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama 

kecamatan yang  wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan 

Termohon/Terbanding serta tempat pernikahannya dilangsungkan untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; ---------------------------------------------------- 

4. Menolak selain dan selebihnya; --------------------------------------------------------------  

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding; ----------------------------- 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada 

Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa : 

a. Nafkah madiyah/terhutang sebanyak Rp. 6.000.000,-; --------------------------------- 

b. Nafkah iddah sebanyak Rp. 900.000,-; --------------------------------------------------- 

c. Maskan sebanyak Rp. 1.500.000,-; -------------------------------------------------------- 

d. Kiswah sebanyak Rp. 500.000,-; ---------------------------------------------------------- 

e. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram; ----------------------------------- 

3. Menetapakan anak bernama anak 1 umur 4 tahun dan  anak 2 umur 2 tahun berada 

dibawah hadlonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding; ----------------- 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyerahkan kedua anak tersebut 

pada diktum angka 3 kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding; ---------------------- 

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar nafkah hadlonah 

terhadap dua orang anaknya sebagaimana poin 3 kepada Penggugat 

Rekonvensi/Terbanding minimal tiap bulan Rp. 600.000 sampai anak tersebut 

dewasa/mandiri; -------------------------------------------------------------------------------- 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dalam perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 271.000 dan 

dalam perkara banding sejumlah Rp. 150.000,-; ----------------------------------------------- 

Demikian  diputuskan perkara ini dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi   

Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 

Jumadilakhir 1434 H, oleh kami H. Sarwohadi, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua                            

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai ketua majelis, Drs. M. Shaleh, M.Hum dan             

Drs. H. Nanang Faiz masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut 
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diucapkan dalam sidang  terbuka untuk umum dan dengan dibantu oleh Jisman, S. H.  selaku panitera 

pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;       

 

Ketua Majelis, 

 

dto 

 

H. Sarwohadi, S. H., M. H. 

Hakim Anggota,                                            Hakim  Anggota  

 

     dto                     dto 

    

Drs. M. Shaleh, M.Hum  Drs. H. Nanang Faiz 

 Panitera  Pengganti, 

            

     dto 

 

Jisman, 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 
       Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

 

 

          Drs. H. M. Nawawi 
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P U T U S A N 

Nomor  6/Pdt.G/2013/PTA Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------------------------- 

Pembanding, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, 

bertempat tinggal di Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 18 Maret 2013 memberi kuasa kepada Advokat berkantor pada 

Kantor Advokat/ Pengacara Kota Bengkulu dan memilih domosili hukum 

di tempat kuasanya dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

sekarang Pembanding.;--------------------------------------------------------------- 

                  

m e l a w a n 
 
Terbanding, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S 1,  pekerjaan PNS, 

bertempat tinggal di Kota Bengkulu,  berdasarkan surat kuasa tanggal 11 

Maret 2013 memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum pada kantor  

Advokat Kota Bengkulu, dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya 

dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;-- 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:------------------------------------------------------------------- 

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

dimohonkan banding;------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TENTANG  DUDUK  PERKARANYA 

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama 

Bengkulu Nomor 0505/Pdt.G/2012/PA Bn. pada tanggal 7 Februari 2013 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------    

M E N G A D I L I 

DALAM  KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;---------------------------------------- 
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding)  untuk menjatuhkan talak satu roj’i 

terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama  Bengkulu  ; ----------------------- 

3.  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;-------------------------------- 

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi  ----------------------------------------------- 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar  kepada Penggugat Rekonvensi 

berupa :------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1  Nafkah  madiyah / nafkah pisah   sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);------- 

2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);------------- 

2.3. Maskan  sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus   ribu rupiah);-------------------- 

2.4. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah );------------------------------------- 

2.5. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;------------------------------------ 

3. Menetapkan anak  bernama  anak 1 umur 4 tahun dan  anak 2 umur 2 tahun  berada 

dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;------------------------------------- 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kedua orang 

anak tersebut pada diktum angka 3 kepada Penggugat Rekonvensi;-------------------------- 

DALAM  KONVENSI  DAN  REKONVENSI 

Membebankan biaya perkara ini kepada  Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  yang 

hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);  

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua majelis hakim Pengadilan 

Agama Bengkulu dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 

2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 Hijriyah diluar hadirnya kedua 

belah pihak;---------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Bahwa, isi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2013, dan 

diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pada 

tanggal 22 Februari 2013; ------------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dengan menyatakan 

banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui kepaniteraan Pengadilan Agama 
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Bengkulu sesuai Akta permohonan banding tanggal 28 Februari 2013, Akta permohonan 

banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 4 Maret 2013;----------    

Bahwa, Pembanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori 

banding pada tanggal 26 Maret 2013, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra 

memori banding sesuai surat keterangan panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 

0505/Pdt.G/2012/PA Bn. Tanggal 1 April 2013;-------------------------------------------------- 

Bahwa, Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan 

terhadap amar putusan angka tiga yang menetapkan anak bernama anak 1 dan  anak 2 

dibawah hadhonah/pemeliharaan Terbanding dengan alasan sebagai berikut : 

1. Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain membuktikan bahwa Terbanding tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu yang 

mempunyai  akhlak yang baik; ------------------------------------------------------------------- 

2. Terbanding sebagai pegawai negeri sipil, waktu untuk merawat/memelihara kedua 

anaknya sangat terbatas; --------------------------------------------------------------------------- 

3. Pemeliharaan kedua anak tersebut akan lebih baik apabila diberikan hak asuhnya 

kepada Pembanding; -------------------------------------------------------------------------------- 

4. Terbanding telah meninggalkan kedua anaknya selama dua tahun berturut-turut; -------- 

Dan selanjutnya Pembanding mohon majelis hakim banding menjatuhkan putusan banding 

yang pada pokoknya sebagai berikut : menetapkan anak bernama anak 1 umur 4 tahun dan  

anak 2 umur 2 tahun berada dibawah hadhonah/pemeliharaan Pembanding;-------------------- 

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 yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah 

Pembanding hendak menjatuhkan talak terhadap Terbanding dengan alasan sering terjadi 

pertengkaran terus menerus disebabkan Terbanding selingkuh dengan  laki-laki lain, pergi kerja 

pulang sampai sore, tidak menuruti nasihat dan tidak mempedulikan Pembanding dengan anak-

anaknya sedangkan Terbanding mengakui sering terjadinya pertengkaran tetapi penyebabnya 

justru Pembanding selingkuh dengan perempuan lain dan bersikap kasar terhadap Terbanding;- 

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa tersebut, berkenaan dengan permohonan 

cerai talak, maka berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
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Perkawinan ”untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu 

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak dalam perkara a quo 

adalah seringnya terjadi pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding 

berdasarkan Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut : 

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan siqaq, maka untuk mendapatkan putusan 

perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang 

yang dekat dengan suami isteri”;---------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Terbanding dalam pokok perkara disamping menyampaikan  

bantahan atas dalil-dalil Pembanding juga mengajukan gugat rekonpensi terhadap Pembanding 

tentang hak asuh/pemeliharaan atau hadlonah atas anak-anaknya dan menuntut nafkah tiap 

bulan, mut’ah dan nafkah iddah sedangkan tuntutan tersebut ditolak oleh Pembanding;----------- 

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding dan bantahan Terbanding baik dalam 

konpensi maupun dalam rekonpensi, ternyata majelis hakim tingkat pertama telah 

mempertimbangkan secara tepat diantaranya dalam menetapkan beban bukti, menilai alat 

bukti, mempertimbangkan semua posita, dan telah mengadili semua petitum dari kedua belah 

pihak maka majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat serta mengambil alih 

pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, dengan 

menambah serta memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sesuai 

fungsinya sebagai pengadilan ulangan;--------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang diajukan oleh Termohon 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa bukti T2, T3 dan T4 majelis hakim tingkat 

banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa bukti T2 dan T3 berupa akta 

kelahiran masing-masing atas anak bernama anak 1 lahir tanggal 1 Mei 2008 dan anak 2 lahir 

tanggal 3 Juni 2010 dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu merupakan akta otentik 

mempunyai kekuatan bukti sempurna sesuai pasal 285 RBg dan dapat diterima sebagai alat 

bukti sekaligus membuktikan bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari pasangan 

Pembanding dan Terbanding yang kini anak yang berumur 5 tahun dan 3 tahun (belum 

mumayyis); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa oleh karena anak atas nama anak 1 dan anak 2 masing-masing 

berusia dibawah 12 tahun atau belum mumayyis maka hak pemeliharaan dan 

pengasuhannya (hadhonah) harus ditetapkan pada ibunya sesuai ketentuan pasal 105 huruf 

a Kompilasi Hukum Islam; ----------------------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhonah terhadap anak-anaknya telah 

ditetapkan pada ibunya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kendatipun 

Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menuntut biaya nafkah anak maka 

majelis hakim karena jabatannya secara ex officio sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 akan menetapkan biaya nafkah anak setiap 

bulannya kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya guna 

menjamin kepastian dan masa depan anak-anaknya tersebut; ------------------------------------- 

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Penggugat 

Rekonvensi/Terbanding berupa bukti T4 majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan 

sebagai berikut : bahwa bukti T4 berupa gambar foto antara Pemohon/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dengan wanita lain, bahwa foto tersebut tidak mempunyai nilai 

bukti sempurna apalagi tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga bukti T4 patut 

dikesampingkan; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah cerai talak suami yang 

berkehendak menceraikan isterinya sedangkan isteri tidak terbukti nusyus, maka bekas 

suami wajib memberikan kepada bekas isteri berupa mut’ah, nafkah, maskan, kiswah 

selama isteri menjalani masa iddah sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam; ---------------- 

Menimbang, bahwa besarnya mut’ah perlu dipertimbangkan berapa lama masa 

perkawinan antara suami dan isteri ini sebagai ukuran sudah berapa lama pengabdian isteri 

kepada suaminya, kemudian perlu dipertimbangkan kepatutan serta kemampuan bekas 

suami oleh karena bekas suami pekerjaannya tidak tetap maka dipandang adil jika besarnya 

mut’ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram; ------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami memberi nafkah, maskan dan kiswah 

kepada bekas isteri adalah selama dalam masa iddah maka berdasarkan keadaan 

Pembanding sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dipandang adil jika banyaknya 

nafkah selama masa iddah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maskan Rp. 

1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kiswah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu 

rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa kewajiban Pembanding sbagai seorang ayah terhadap dua 

orang anaknya hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan mempertimbangkan keadaan 

Pembanding sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dipandang adil jika banyaknya 

nafkah dua orang anak setiap bulan minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -------- 
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Menimbang, bahwa perkara pokok dalam perkara ini adalah tentang perceraian 

maka sesuai ketentua pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 jo. Yurisprudensi MARI Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 jika terjadi 

perceraian, panitera harus menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai 

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; -------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding Pembanding sebagaimana telah 

diuraikan dalam memori bandingnya yang pada dasarnya keberatan atas putusan majelis hakim 

tingkat pertama namun demikian apa yang menjadi tuntutan Pembanding tersebut telah 

dipertimbangkan secara tepat oleh majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat 

banding sependapat dengan menguatkan apa yang menjadi putusan majelis hakim tingkat 

pertama oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dinyatakan ditolak; ------------ 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan majelis hakim tingkat pertama 

dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti telah dipertimbangkan diatas, sehingga secara 

keseluruhan amar putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah diperbaiki menjadi amar 

putusan majelis hakim tingkat banding; ------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka 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 Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani untuk 

membayar biaya perkara tingkat pertama dan biaya perkara tingkat bading;------------------------- 

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. Memperbaiki amar putusan majelis hakim tingkat pertama sehingga secara keseluruhan sebagai 

berikut : 

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk sebagian; -------------------- 
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2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (Pembanding) untuk menjatuhkan 

talak satu Roj’i terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama  

Bengkulu; --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan 

penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama 

kecamatan yang  wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan 

Termohon/Terbanding serta tempat pernikahannya dilangsungkan untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; ---------------------------------------------------- 

4. Menolak selain dan selebihnya; --------------------------------------------------------------  

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding; ----------------------------- 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada 

Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa : 

a. Nafkah madiyah/terhutang sebanyak Rp. 6.000.000,-; --------------------------------- 

b. Nafkah iddah sebanyak Rp. 900.000,-; --------------------------------------------------- 

c. Maskan sebanyak Rp. 1.500.000,-; -------------------------------------------------------- 

d. Kiswah sebanyak Rp. 500.000,-; ---------------------------------------------------------- 

e. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram; ----------------------------------- 

3. Menetapakan anak bernama anak 1 umur 4 tahun dan  anak 2 umur 2 tahun berada 

dibawah hadlonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding; ----------------- 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyerahkan kedua anak tersebut 

pada diktum angka 3 kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding; ---------------------- 

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar nafkah hadlonah 

terhadap dua orang anaknya sebagaimana poin 3 kepada Penggugat 

Rekonvensi/Terbanding minimal tiap bulan Rp. 600.000 sampai anak tersebut 

dewasa/mandiri; -------------------------------------------------------------------------------- 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dalam perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 271.000 dan 

dalam perkara banding sejumlah Rp. 150.000,-; ----------------------------------------------- 

Demikian  diputuskan perkara ini dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi   

Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 

Jumadilakhir 1434 H, oleh kami H. Sarwohadi, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua                            

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai ketua majelis, Drs. M. Shaleh, M.Hum dan             

Drs. H. Nanang Faiz masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut 
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diucapkan dalam sidang  terbuka untuk umum dan dengan dibantu oleh Jisman, S. H.  selaku panitera 

pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;       

 

Ketua Majelis, 

 

dto 

 

H. Sarwohadi, S. H., M. H. 

Hakim Anggota,                                            Hakim  Anggota  

 

     dto                     dto 

    

Drs. M. Shaleh, M.Hum  Drs. H. Nanang Faiz 

 Panitera  Pengganti, 

            

     dto 

 

Jisman, 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 
       Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

 

 

          Drs. H. M. Nawawi 
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P U T U S A N 

Nomor  6/Pdt.G/2013/PTA Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------------------------- 

Pembanding, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, 

bertempat tinggal di Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 18 Maret 2013 memberi kuasa kepada Advokat berkantor pada 

Kantor Advokat/ Pengacara Kota Bengkulu dan memilih domosili hukum 

di tempat kuasanya dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

sekarang Pembanding.;--------------------------------------------------------------- 

                  

m e l a w a n 
 
Terbanding, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S 1,  pekerjaan PNS, 

bertempat tinggal di Kota Bengkulu,  berdasarkan surat kuasa tanggal 11 

Maret 2013 memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum pada kantor  

Advokat Kota Bengkulu, dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya 

dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;-- 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:------------------------------------------------------------------- 

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

dimohonkan banding;------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TENTANG  DUDUK  PERKARANYA 

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama 

Bengkulu Nomor 0505/Pdt.G/2012/PA Bn. pada tanggal 7 Februari 2013 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------    

M E N G A D I L I 

DALAM  KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;---------------------------------------- 
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding)  untuk menjatuhkan talak satu roj’i 

terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama  Bengkulu  ; ----------------------- 

3.  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;-------------------------------- 

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi  ----------------------------------------------- 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar  kepada Penggugat Rekonvensi 

berupa :------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1  Nafkah  madiyah / nafkah pisah   sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);------- 

2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);------------- 

2.3. Maskan  sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus   ribu rupiah);-------------------- 

2.4. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah );------------------------------------- 

2.5. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;------------------------------------ 

3. Menetapkan anak  bernama  anak 1 umur 4 tahun dan  anak 2 umur 2 tahun  berada 

dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;------------------------------------- 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kedua orang 

anak tersebut pada diktum angka 3 kepada Penggugat Rekonvensi;-------------------------- 

DALAM  KONVENSI  DAN  REKONVENSI 

Membebankan biaya perkara ini kepada  Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  yang 

hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);  

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua majelis hakim Pengadilan 

Agama Bengkulu dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 

2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 Hijriyah diluar hadirnya kedua 

belah pihak;---------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Bahwa, isi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2013, dan 

diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pada 

tanggal 22 Februari 2013; ------------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dengan menyatakan 

banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui kepaniteraan Pengadilan Agama 
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Bengkulu sesuai Akta permohonan banding tanggal 28 Februari 2013, Akta permohonan 

banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 4 Maret 2013;----------    

Bahwa, Pembanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori 

banding pada tanggal 26 Maret 2013, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra 

memori banding sesuai surat keterangan panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 

0505/Pdt.G/2012/PA Bn. Tanggal 1 April 2013;-------------------------------------------------- 

Bahwa, Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan 

terhadap amar putusan angka tiga yang menetapkan anak bernama anak 1 dan  anak 2 

dibawah hadhonah/pemeliharaan Terbanding dengan alasan sebagai berikut : 

1. Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain membuktikan bahwa Terbanding tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu yang 

mempunyai  akhlak yang baik; ------------------------------------------------------------------- 

2. Terbanding sebagai pegawai negeri sipil, waktu untuk merawat/memelihara kedua 

anaknya sangat terbatas; --------------------------------------------------------------------------- 

3. Pemeliharaan kedua anak tersebut akan lebih baik apabila diberikan hak asuhnya 

kepada Pembanding; -------------------------------------------------------------------------------- 

4. Terbanding telah meninggalkan kedua anaknya selama dua tahun berturut-turut; -------- 

Dan selanjutnya Pembanding mohon majelis hakim banding menjatuhkan putusan banding 

yang pada pokoknya sebagai berikut : menetapkan anak bernama anak 1 umur 4 tahun dan  

anak 2 umur 2 tahun berada dibawah hadhonah/pemeliharaan Pembanding;-------------------- 

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 yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah 

Pembanding hendak menjatuhkan talak terhadap Terbanding dengan alasan sering terjadi 

pertengkaran terus menerus disebabkan Terbanding selingkuh dengan  laki-laki lain, pergi kerja 

pulang sampai sore, tidak menuruti nasihat dan tidak mempedulikan Pembanding dengan anak-

anaknya sedangkan Terbanding mengakui sering terjadinya pertengkaran tetapi penyebabnya 

justru Pembanding selingkuh dengan perempuan lain dan bersikap kasar terhadap Terbanding;- 

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa tersebut, berkenaan dengan permohonan 

cerai talak, maka berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
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Perkawinan ”untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu 

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak dalam perkara a quo 

adalah seringnya terjadi pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding 

berdasarkan Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut : 

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan siqaq, maka untuk mendapatkan putusan 

perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang 

yang dekat dengan suami isteri”;---------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Terbanding dalam pokok perkara disamping menyampaikan  

bantahan atas dalil-dalil Pembanding juga mengajukan gugat rekonpensi terhadap Pembanding 

tentang hak asuh/pemeliharaan atau hadlonah atas anak-anaknya dan menuntut nafkah tiap 

bulan, mut’ah dan nafkah iddah sedangkan tuntutan tersebut ditolak oleh Pembanding;----------- 

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding dan bantahan Terbanding baik dalam 

konpensi maupun dalam rekonpensi, ternyata majelis hakim tingkat pertama telah 

mempertimbangkan secara tepat diantaranya dalam menetapkan beban bukti, menilai alat 

bukti, mempertimbangkan semua posita, dan telah mengadili semua petitum dari kedua belah 

pihak maka majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat serta mengambil alih 

pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, dengan 

menambah serta memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sesuai 

fungsinya sebagai pengadilan ulangan;--------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang diajukan oleh Termohon 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa bukti T2, T3 dan T4 majelis hakim tingkat 

banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa bukti T2 dan T3 berupa akta 

kelahiran masing-masing atas anak bernama anak 1 lahir tanggal 1 Mei 2008 dan anak 2 lahir 

tanggal 3 Juni 2010 dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu merupakan akta otentik 

mempunyai kekuatan bukti sempurna sesuai pasal 285 RBg dan dapat diterima sebagai alat 

bukti sekaligus membuktikan bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari pasangan 

Pembanding dan Terbanding yang kini anak yang berumur 5 tahun dan 3 tahun (belum 

mumayyis); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa oleh karena anak atas nama anak 1 dan anak 2 masing-masing 

berusia dibawah 12 tahun atau belum mumayyis maka hak pemeliharaan dan 

pengasuhannya (hadhonah) harus ditetapkan pada ibunya sesuai ketentuan pasal 105 huruf 

a Kompilasi Hukum Islam; ----------------------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhonah terhadap anak-anaknya telah 

ditetapkan pada ibunya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kendatipun 

Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menuntut biaya nafkah anak maka 

majelis hakim karena jabatannya secara ex officio sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 akan menetapkan biaya nafkah anak setiap 

bulannya kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya guna 

menjamin kepastian dan masa depan anak-anaknya tersebut; ------------------------------------- 

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Penggugat 

Rekonvensi/Terbanding berupa bukti T4 majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan 

sebagai berikut : bahwa bukti T4 berupa gambar foto antara Pemohon/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dengan wanita lain, bahwa foto tersebut tidak mempunyai nilai 

bukti sempurna apalagi tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga bukti T4 patut 

dikesampingkan; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah cerai talak suami yang 

berkehendak menceraikan isterinya sedangkan isteri tidak terbukti nusyus, maka bekas 

suami wajib memberikan kepada bekas isteri berupa mut’ah, nafkah, maskan, kiswah 

selama isteri menjalani masa iddah sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam; ---------------- 

Menimbang, bahwa besarnya mut’ah perlu dipertimbangkan berapa lama masa 

perkawinan antara suami dan isteri ini sebagai ukuran sudah berapa lama pengabdian isteri 

kepada suaminya, kemudian perlu dipertimbangkan kepatutan serta kemampuan bekas 

suami oleh karena bekas suami pekerjaannya tidak tetap maka dipandang adil jika besarnya 

mut’ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram; ------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami memberi nafkah, maskan dan kiswah 

kepada bekas isteri adalah selama dalam masa iddah maka berdasarkan keadaan 

Pembanding sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dipandang adil jika banyaknya 

nafkah selama masa iddah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maskan Rp. 

1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kiswah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu 

rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa kewajiban Pembanding sbagai seorang ayah terhadap dua 

orang anaknya hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan mempertimbangkan keadaan 

Pembanding sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dipandang adil jika banyaknya 

nafkah dua orang anak setiap bulan minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -------- 
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Menimbang, bahwa perkara pokok dalam perkara ini adalah tentang perceraian 

maka sesuai ketentua pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 jo. Yurisprudensi MARI Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 jika terjadi 

perceraian, panitera harus menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai 

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; -------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding Pembanding sebagaimana telah 

diuraikan dalam memori bandingnya yang pada dasarnya keberatan atas putusan majelis hakim 

tingkat pertama namun demikian apa yang menjadi tuntutan Pembanding tersebut telah 

dipertimbangkan secara tepat oleh majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat 

banding sependapat dengan menguatkan apa yang menjadi putusan majelis hakim tingkat 

pertama oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dinyatakan ditolak; ------------ 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan majelis hakim tingkat pertama 

dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti telah dipertimbangkan diatas, sehingga secara 

keseluruhan amar putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah diperbaiki menjadi amar 

putusan majelis hakim tingkat banding; ------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka 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 Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani untuk 

membayar biaya perkara tingkat pertama dan biaya perkara tingkat bading;------------------------- 

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. Memperbaiki amar putusan majelis hakim tingkat pertama sehingga secara keseluruhan sebagai 

berikut : 

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk sebagian; -------------------- 
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2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (Pembanding) untuk menjatuhkan 

talak satu Roj’i terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama  

Bengkulu; --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan 

penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama 

kecamatan yang  wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan 

Termohon/Terbanding serta tempat pernikahannya dilangsungkan untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; ---------------------------------------------------- 

4. Menolak selain dan selebihnya; --------------------------------------------------------------  

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding; ----------------------------- 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada 

Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa : 

a. Nafkah madiyah/terhutang sebanyak Rp. 6.000.000,-; --------------------------------- 

b. Nafkah iddah sebanyak Rp. 900.000,-; --------------------------------------------------- 

c. Maskan sebanyak Rp. 1.500.000,-; -------------------------------------------------------- 

d. Kiswah sebanyak Rp. 500.000,-; ---------------------------------------------------------- 

e. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram; ----------------------------------- 

3. Menetapakan anak bernama anak 1 umur 4 tahun dan  anak 2 umur 2 tahun berada 

dibawah hadlonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding; ----------------- 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyerahkan kedua anak tersebut 

pada diktum angka 3 kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding; ---------------------- 

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar nafkah hadlonah 

terhadap dua orang anaknya sebagaimana poin 3 kepada Penggugat 

Rekonvensi/Terbanding minimal tiap bulan Rp. 600.000 sampai anak tersebut 

dewasa/mandiri; -------------------------------------------------------------------------------- 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dalam perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 271.000 dan 

dalam perkara banding sejumlah Rp. 150.000,-; ----------------------------------------------- 

Demikian  diputuskan perkara ini dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi   

Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 

Jumadilakhir 1434 H, oleh kami H. Sarwohadi, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua                            

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai ketua majelis, Drs. M. Shaleh, M.Hum dan             

Drs. H. Nanang Faiz masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut 
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diucapkan dalam sidang  terbuka untuk umum dan dengan dibantu oleh Jisman, S. H.  selaku panitera 

pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;       

 

Ketua Majelis, 

 

dto 

 

H. Sarwohadi, S. H., M. H. 

Hakim Anggota,                                            Hakim  Anggota  

 

     dto                     dto 

    

Drs. M. Shaleh, M.Hum  Drs. H. Nanang Faiz 

 Panitera  Pengganti, 

            

     dto 

 

Jisman, 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 
       Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

 

 

          Drs. H. M. Nawawi 
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P U T U S A N 

Nomor  6/Pdt.G/2013/PTA Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------------------------- 

Pembanding, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, 

bertempat tinggal di Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 18 Maret 2013 memberi kuasa kepada Advokat berkantor pada 

Kantor Advokat/ Pengacara Kota Bengkulu dan memilih domosili hukum 

di tempat kuasanya dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

sekarang Pembanding.;--------------------------------------------------------------- 

                  

m e l a w a n 
 
Terbanding, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S 1,  pekerjaan PNS, 

bertempat tinggal di Kota Bengkulu,  berdasarkan surat kuasa tanggal 11 

Maret 2013 memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum pada kantor  

Advokat Kota Bengkulu, dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya 

dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;-- 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:------------------------------------------------------------------- 

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

dimohonkan banding;------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TENTANG  DUDUK  PERKARANYA 

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama 

Bengkulu Nomor 0505/Pdt.G/2012/PA Bn. pada tanggal 7 Februari 2013 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------    

M E N G A D I L I 

DALAM  KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;---------------------------------------- 
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding)  untuk menjatuhkan talak satu roj’i 

terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama  Bengkulu  ; ----------------------- 

3.  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;-------------------------------- 

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi  ----------------------------------------------- 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar  kepada Penggugat Rekonvensi 

berupa :------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1  Nafkah  madiyah / nafkah pisah   sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);------- 

2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);------------- 

2.3. Maskan  sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus   ribu rupiah);-------------------- 

2.4. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah );------------------------------------- 

2.5. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;------------------------------------ 

3. Menetapkan anak  bernama  anak 1 umur 4 tahun dan  anak 2 umur 2 tahun  berada 

dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;------------------------------------- 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kedua orang 

anak tersebut pada diktum angka 3 kepada Penggugat Rekonvensi;-------------------------- 

DALAM  KONVENSI  DAN  REKONVENSI 

Membebankan biaya perkara ini kepada  Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  yang 

hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);  

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua majelis hakim Pengadilan 

Agama Bengkulu dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 

2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 Hijriyah diluar hadirnya kedua 

belah pihak;---------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Bahwa, isi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2013, dan 

diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pada 

tanggal 22 Februari 2013; ------------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dengan menyatakan 

banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui kepaniteraan Pengadilan Agama 
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Bengkulu sesuai Akta permohonan banding tanggal 28 Februari 2013, Akta permohonan 

banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 4 Maret 2013;----------    

Bahwa, Pembanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori 

banding pada tanggal 26 Maret 2013, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra 

memori banding sesuai surat keterangan panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 

0505/Pdt.G/2012/PA Bn. Tanggal 1 April 2013;-------------------------------------------------- 

Bahwa, Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan 

terhadap amar putusan angka tiga yang menetapkan anak bernama anak 1 dan  anak 2 

dibawah hadhonah/pemeliharaan Terbanding dengan alasan sebagai berikut : 

1. Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain membuktikan bahwa Terbanding tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu yang 

mempunyai  akhlak yang baik; ------------------------------------------------------------------- 

2. Terbanding sebagai pegawai negeri sipil, waktu untuk merawat/memelihara kedua 

anaknya sangat terbatas; --------------------------------------------------------------------------- 

3. Pemeliharaan kedua anak tersebut akan lebih baik apabila diberikan hak asuhnya 

kepada Pembanding; -------------------------------------------------------------------------------- 

4. Terbanding telah meninggalkan kedua anaknya selama dua tahun berturut-turut; -------- 

Dan selanjutnya Pembanding mohon majelis hakim banding menjatuhkan putusan banding 

yang pada pokoknya sebagai berikut : menetapkan anak bernama anak 1 umur 4 tahun dan  

anak 2 umur 2 tahun berada dibawah hadhonah/pemeliharaan Pembanding;-------------------- 

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 yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah 

Pembanding hendak menjatuhkan talak terhadap Terbanding dengan alasan sering terjadi 

pertengkaran terus menerus disebabkan Terbanding selingkuh dengan  laki-laki lain, pergi kerja 

pulang sampai sore, tidak menuruti nasihat dan tidak mempedulikan Pembanding dengan anak-

anaknya sedangkan Terbanding mengakui sering terjadinya pertengkaran tetapi penyebabnya 

justru Pembanding selingkuh dengan perempuan lain dan bersikap kasar terhadap Terbanding;- 

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa tersebut, berkenaan dengan permohonan 

cerai talak, maka berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
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Perkawinan ”untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu 

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak dalam perkara a quo 

adalah seringnya terjadi pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding 

berdasarkan Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut : 

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan siqaq, maka untuk mendapatkan putusan 

perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang 

yang dekat dengan suami isteri”;---------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Terbanding dalam pokok perkara disamping menyampaikan  

bantahan atas dalil-dalil Pembanding juga mengajukan gugat rekonpensi terhadap Pembanding 

tentang hak asuh/pemeliharaan atau hadlonah atas anak-anaknya dan menuntut nafkah tiap 

bulan, mut’ah dan nafkah iddah sedangkan tuntutan tersebut ditolak oleh Pembanding;----------- 

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding dan bantahan Terbanding baik dalam 

konpensi maupun dalam rekonpensi, ternyata majelis hakim tingkat pertama telah 

mempertimbangkan secara tepat diantaranya dalam menetapkan beban bukti, menilai alat 

bukti, mempertimbangkan semua posita, dan telah mengadili semua petitum dari kedua belah 

pihak maka majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat serta mengambil alih 

pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, dengan 

menambah serta memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sesuai 

fungsinya sebagai pengadilan ulangan;--------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang diajukan oleh Termohon 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa bukti T2, T3 dan T4 majelis hakim tingkat 

banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa bukti T2 dan T3 berupa akta 

kelahiran masing-masing atas anak bernama anak 1 lahir tanggal 1 Mei 2008 dan anak 2 lahir 

tanggal 3 Juni 2010 dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu merupakan akta otentik 

mempunyai kekuatan bukti sempurna sesuai pasal 285 RBg dan dapat diterima sebagai alat 

bukti sekaligus membuktikan bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari pasangan 

Pembanding dan Terbanding yang kini anak yang berumur 5 tahun dan 3 tahun (belum 

mumayyis); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa oleh karena anak atas nama anak 1 dan anak 2 masing-masing 

berusia dibawah 12 tahun atau belum mumayyis maka hak pemeliharaan dan 

pengasuhannya (hadhonah) harus ditetapkan pada ibunya sesuai ketentuan pasal 105 huruf 

a Kompilasi Hukum Islam; ----------------------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhonah terhadap anak-anaknya telah 

ditetapkan pada ibunya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kendatipun 

Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menuntut biaya nafkah anak maka 

majelis hakim karena jabatannya secara ex officio sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 akan menetapkan biaya nafkah anak setiap 

bulannya kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya guna 

menjamin kepastian dan masa depan anak-anaknya tersebut; ------------------------------------- 

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Penggugat 

Rekonvensi/Terbanding berupa bukti T4 majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan 

sebagai berikut : bahwa bukti T4 berupa gambar foto antara Pemohon/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dengan wanita lain, bahwa foto tersebut tidak mempunyai nilai 

bukti sempurna apalagi tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga bukti T4 patut 

dikesampingkan; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah cerai talak suami yang 

berkehendak menceraikan isterinya sedangkan isteri tidak terbukti nusyus, maka bekas 

suami wajib memberikan kepada bekas isteri berupa mut’ah, nafkah, maskan, kiswah 

selama isteri menjalani masa iddah sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam; ---------------- 

Menimbang, bahwa besarnya mut’ah perlu dipertimbangkan berapa lama masa 

perkawinan antara suami dan isteri ini sebagai ukuran sudah berapa lama pengabdian isteri 

kepada suaminya, kemudian perlu dipertimbangkan kepatutan serta kemampuan bekas 

suami oleh karena bekas suami pekerjaannya tidak tetap maka dipandang adil jika besarnya 

mut’ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram; ------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami memberi nafkah, maskan dan kiswah 

kepada bekas isteri adalah selama dalam masa iddah maka berdasarkan keadaan 

Pembanding sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dipandang adil jika banyaknya 

nafkah selama masa iddah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maskan Rp. 

1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kiswah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu 

rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa kewajiban Pembanding sbagai seorang ayah terhadap dua 

orang anaknya hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan mempertimbangkan keadaan 

Pembanding sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dipandang adil jika banyaknya 

nafkah dua orang anak setiap bulan minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -------- 
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Menimbang, bahwa perkara pokok dalam perkara ini adalah tentang perceraian 

maka sesuai ketentua pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 jo. Yurisprudensi MARI Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 jika terjadi 

perceraian, panitera harus menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai 

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; -------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding Pembanding sebagaimana telah 

diuraikan dalam memori bandingnya yang pada dasarnya keberatan atas putusan majelis hakim 

tingkat pertama namun demikian apa yang menjadi tuntutan Pembanding tersebut telah 

dipertimbangkan secara tepat oleh majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat 

banding sependapat dengan menguatkan apa yang menjadi putusan majelis hakim tingkat 

pertama oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dinyatakan ditolak; ------------ 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan majelis hakim tingkat pertama 

dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti telah dipertimbangkan diatas, sehingga secara 

keseluruhan amar putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah diperbaiki menjadi amar 

putusan majelis hakim tingkat banding; ------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka 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 Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani untuk 

membayar biaya perkara tingkat pertama dan biaya perkara tingkat bading;------------------------- 

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. Memperbaiki amar putusan majelis hakim tingkat pertama sehingga secara keseluruhan sebagai 

berikut : 

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk sebagian; -------------------- 
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2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (Pembanding) untuk menjatuhkan 

talak satu Roj’i terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama  

Bengkulu; --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan 

penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama 

kecamatan yang  wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan 

Termohon/Terbanding serta tempat pernikahannya dilangsungkan untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; ---------------------------------------------------- 

4. Menolak selain dan selebihnya; --------------------------------------------------------------  

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding; ----------------------------- 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada 

Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa : 

a. Nafkah madiyah/terhutang sebanyak Rp. 6.000.000,-; --------------------------------- 

b. Nafkah iddah sebanyak Rp. 900.000,-; --------------------------------------------------- 

c. Maskan sebanyak Rp. 1.500.000,-; -------------------------------------------------------- 

d. Kiswah sebanyak Rp. 500.000,-; ---------------------------------------------------------- 

e. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram; ----------------------------------- 

3. Menetapakan anak bernama anak 1 umur 4 tahun dan  anak 2 umur 2 tahun berada 

dibawah hadlonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding; ----------------- 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyerahkan kedua anak tersebut 

pada diktum angka 3 kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding; ---------------------- 

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar nafkah hadlonah 

terhadap dua orang anaknya sebagaimana poin 3 kepada Penggugat 

Rekonvensi/Terbanding minimal tiap bulan Rp. 600.000 sampai anak tersebut 

dewasa/mandiri; -------------------------------------------------------------------------------- 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dalam perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 271.000 dan 

dalam perkara banding sejumlah Rp. 150.000,-; ----------------------------------------------- 

Demikian  diputuskan perkara ini dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi   

Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 

Jumadilakhir 1434 H, oleh kami H. Sarwohadi, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua                            

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai ketua majelis, Drs. M. Shaleh, M.Hum dan             

Drs. H. Nanang Faiz masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut 
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diucapkan dalam sidang  terbuka untuk umum dan dengan dibantu oleh Jisman, S. H.  selaku panitera 

pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;       

 

Ketua Majelis, 

 

dto 

 

H. Sarwohadi, S. H., M. H. 

Hakim Anggota,                                            Hakim  Anggota  

 

     dto                     dto 

    

Drs. M. Shaleh, M.Hum  Drs. H. Nanang Faiz 

 Panitera  Pengganti, 

            

     dto 

 

Jisman, 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 
       Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

 

 

          Drs. H. M. Nawawi 


