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P U T U S A N 

Nomor  10/Pdt.G/2015/PTA.Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah 

menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara : 

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, 

tempat tinggal Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota 

Bengkulu, selanjutnya disebut   Termohon/ Pembanding ; 

                                              m e l a w a n 

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 

(Diknas Seluma), tempat tinggal Kelurahan Surabaya Kecamatan 

Sungai Serut Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Pemohon/ 

Terbanding ; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang 

berhubungan dengan perkara ini ; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan 

Agama Bengkulu Nomor 0569/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 12 Maret 2015 

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1436 Hijriyah yang 

amarnya berbunyi sebagai berikut : 

DALAM KONPENSI  
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan 

Agama Bengkulu ; 

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk 

mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut  Kota 

Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, guna dicatat dalam daftar 

yang disediakan untuk itu ; 

DALAM REKONPENSI   

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk  

sebagian ; 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar 

secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa 

nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak dengan perincian sebagai berikut : 

a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga 

bulan ; 

b. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus 

rupiah) ; 

c. Nafkah untuk kedua orang anak yang bernama  Anak 1 (lahir 12 Maret 

1998) dan nama Anak 2 minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta 

lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan 
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kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah 

mampu berdiri sendiri ; 

3. Menyatakan tidak diterima (NO) untuk selain dan selebihnya ; 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI  

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk 

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh 

enam ribu rupiah) ; 

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0569/Pdt.G/2014/PA Bn. tanggal 16 Maret 

2015, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap 

putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut, permohonan banding mana 

telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 24 Maret 2015 ; 

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh 

Termohon/Pembanding tertanggal 24 Maret 2015, dan telah diberitahukan 

kepada Pemohon/Terbanding tanggal 2 April 2015, sedangkan Pemohon/ 

Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; 

Membaca dan memperhatikan berkas perkara banding dari 

Termohon/Pembanding tertanggal 6 April 2015, bahwa  Pemohon/Terbanding  

tidak  memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan Panitera 

Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0569 tanggal 14 April 2015 ; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang,  bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan 

oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan 

cara-cara sebagimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-
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undangan, maka permohonan banding tersebut  secara formal dinyatakan 

dapat diterima ; 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam 

pertimbangan-pertimbanganan sebagaimana ternyata dalam putusan majelis 

hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tinggat banding  berpendapat, 

bahwa diktum amar putusan dan  pertimbangan hukum yang dilakukan oleh 

majelis hakim tingkat pertama belum mencukupi, sehingga perlu 

penyempurnaan yang merupakan sebagai pendapat majelis hakim tingkat 

banding sebagai berikut : 

DALAM KONVENSI 

            Menimbang, bahwa dalam memori banding Termohon Konvensi menilai 

bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0569/Pdt.G/2014/PA Bn,  

cacat hukum dengan alasan identitas Pemohon Konvensi dalam surat 

permohonan cerai talak tidak sama dengan yang tercantum dalam amar 

putusan, penilaian tersebut patut untuk dimaklumi, karena majelis hakim tingkat 

pertama kurang cermat dan tidak konsisten terhadap pemeriksaan yang telah 

dilaksanakan terutama dalam berita acara sidang lanjutan tanggal 06 

November 2014, setelah permohonan cerai talak dibacakan Pemohon Konvensi 

menyatakan mempertahankan semua dalil-dalil yang diajukan tidak ada 

perubahan maupun tambahan dari permohonan tersebut, dengan demikian 

majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa identitas yang tercantum 

dalam diktum amar putusan tersebut harus disesuaikan dengan  surat 

permohonan cerai talak Pemohon Konvensi tanggal 08 Oktober 2014 ; 
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Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon 

Konvensi telah mengajukan jawaban, replik, duplik, rereplik dan, reduplik,    

kemudian membaca apa yang telah dikemukakan Termohon Konvensi tersebut 

ternyata tidak pernah memberikan pengakuan terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran, akan tetapi  secara tegas Termohon Konvensi  membantah dalil 

Pemohon Konvensi tersebut ;    

Menimbang, bahwa hal ini tidak sejalan dengan pertimbangan majelis 

hakim tingkat pertama yang menyatakan Termohon Konvensi memberikan 

pengakuan berklausula/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4 

dan 5, sebagaimana disebutkan dalam putusan pada halaman 17 yang 

terkesan sebagai pertimbangan yang simpang siur, oleh karenanya majelis 

hakim tingkat banding perlu memperbaiki diktum amar putusan dan menambah 

pertimbangan sebagai berikut :  

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi, ternyata 

Termohon Konvensi  membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi pada 

angka 4, dengan menyatakan tidak benar rumah tangga kedua belah pihak  

rukun kurang lebih 3 tahun, karena yang terjadi sebenarnya adalah antara 

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak menjalankan rumah 

tangga sampai sekarang tidak pernah ada pertengkaran yang membuat 

retaknya rumah tangga, sekalipun ada pertengkaran hanya perselisihan paham 

dan tidak lama kemudian baik kembali ; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan angka 5 Termohon 

Konvensi menyatakan benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon 

Konvensi telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, dikarenakan 
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Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah sejak bulan Nopember 2013 

hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali, tapi tidak benar penyebab 

Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah dikarenakan terjadi 

pertengkaran ;  

Menimbang, bahwa yang benar antara Pemohon Konvensi  dengan 

Termohon Konvensi pada bulan Nopember 2013 tersebut,  Pemohon Konvensi 

meminta izin kepada Termohon Konvensi untuk pergi mengail  ikan di kawasan 

belakang Danau Dendam Tak Sudah Bengkulu, namun bukannya mengail, 

akan tetapi Pemohon Konvensi pergi selingkuh dengan wanita lain bernama 

Nama, mantan pacar Pemohon Konvensi,  warga asal Kerinci  Jambi ; 

Menimbang, bahwa sebagaimana Termohon Konvensi  sebutkan dalam 

replik, Termohon Konvensi tetap bersikukuh untuk mempertahankan rumah 

tangga dan tidak menginginkan terjadinya perceraian, Termohon Konvensi  

masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga meskipun 

Termohon/Pembanding sudah disakiti oleh Pemohon Konvensi, dalil 

permohonan Pemohon/Terbanding untuk cerai tersebut tidak dapat diterima 

karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak awal 

pernikahan sampai saat ini tidak ada konflik maupun pertengkaran, tapi selalu 

harmonis, hanya sesekali diwarnai pertengkaran kecil yang selalu dapat diatasi 

dengan kasih sayang ; 

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menyatakan fakta 

sesungguhnya,  alasan Pemohon Konvensi hendak cerai dengan Termohon 

Konvensi adalah semata-mata hanya untuk maksud menikah lagi dengan 

perempuan yang bernama Nama tersebut. Maka Termohon Konvensi berharap 
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tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan Pemohon Konvensi, meskipun 

hal yang buruk telah dilakukan oleh Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi 

yakin bahwa Pemohon Konvensi hanya melakukan kekhilafan belaka, karena 

selama berumah tangga Pemohon Konvensi selalu baik tidak pernah 

melakukan tindakan kasar dan selalu penuh kasih sayang kepada Pemohon 

Konvensi dan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ; 

Menimbang, bahwa sesuai apa yang dinyatakan Termohon Konvensi 

pula, Pemohon Konvensi selalu memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah 

tangga dengan penuh rasa tanggung jawab, sedangkan  peristiwa bulan 

Nopember 2013, hanyalah semacam kerikil kecil dalam biduk rumah tangga 

dan yakin pasti dapat diperbaiki. Termohon Konvensipun telah memaafkan 

Pemohon/Terbanding serta bersedia menerima kembali dengan penuh 

keikhlasan ; 

Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi telah membantah dalil-

dalil permohonan tersebut, maka Pemohon Konvensi dibebani pembuktian, 

sedangkan bukti yang diajukan Pemohon Konvensi  adalah 2 (dua) orang saksi, 

saksi-saksi mana secara formil dapat diterima karena telah memenuhi 

ketentuan peraturan perundangan a quo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan 

Pasal 308 R.Bg ; 

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa keadaan 

rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada awalnya 

rukun kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran. Dalam hal ini saksi melihat sendiri peristiwa 

yang terjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut,  karena 
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Termohon Konvensi kalau ada keluarga Pemohon Konvensi  datang tidak mau 

melayani, dan Termohon Konvensi sering berkata kasar kepada Pemohon 

Konvensi, sedangkan tentang pemberian nafkah saksi tidak tahu ; 

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Pemohon Konvensi menerangkan 

keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya 

rukun lebih kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan 

petengkaran. Saksi melihat sendiri terhadap kejadian yang ada, sedangkan 

penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon Konvensi  

terlalu cerewet dan kasar terhadap orang tua Pemohon Konvensi dan juga 

disebabkan karena orang tua Termohon Konvensi  menyuruh  membeli tanah di 

Kerinci, Pemohon Konvensi  tidak menyanggupi karena belum punya dana 

yang cukup, dan mengenai pemberian nafkah saksi tidak tahu ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi tersebut 

terbukti keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi 

yang pada awalnya kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya selalu rukun-rukun 

saja, setelah itu terjadilah perselisihan dan pertengkaran dikarenakan beberapa 

sebab. Pertama, kalau orang tua Pemohon Konvensi datang Termohon 

Konvensi tidak mau melayaninya, Termohon Konvensi sering berkata kasar 

kepada Pemohon Konvensi, bahkan karena sebab itu pada tahun 1998 

Pemohon Konvensi pernah pergi dari rumah kediaman bersama dan menginap 

di rumah saksi. Kedua, orang tua Termohon Konvensi pernah menyuruh 

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membeli tanah di Kerinci 

Jambi, namun Pemohon Konvensi tidak mau, karena belum punya dana yang 

cukup ; 
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Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada bulan November  

tahun 2013, dimana Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah dengan izin 

kepada Termohon Konvensi akan mancing di ujung Danau Dendam Tak Sudah 

Bengkulu akan tetapi ternyata bukan mancing yang dilakukan, namun pergi 

dengan perempuan lain selingkuhannya yang bernama Nama, mantan pacar 

Pemohon Konvensi  warga Kerinci Jambi ; 

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas  terbukti 

antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran semenjak tahun 1999 dan puncaknya terjadi 

pada bulan November tahun 2013, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal  

tidak satu rumah dan putus komunikasi selama satu tahun, rumah tangga 

seperti ini dapat dikatagorikan sudah retak dan pecah, sehingga sulit untuk 

disatukan kembali, dengan demikian alasan perceraian dengan menunjuk Pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;     

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang mengandung abstrak 

hukum, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup 

bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai miitsaqan ghalizhan (ikatan 

yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan 

salah satu pihak saja, akan tetapi bila hakim telah yakin bahwa perkawinan 

telah pecah, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; 
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Menimbang, bahwa dalam memori banding Termohon Konvensi 

keberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam 

putusannya yang tidak menggali objek sengketa yang melatar belakangi 

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan 

Pemohon Konvensi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rebuplik 

Indonesia Nomor 354 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung 

abstrak hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa 

penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, 

tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih 

dapat dipertahankan lagi atau tidak, oleh karena itu keberatan Termohon 

Konvensi tersebut dapat dikesampingkan ; 

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding perlu mengemukakan 

Firman Allah swt. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi : 

Artinya : “Dan jika kamu telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak 

terhadap istri maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”. 

Menimbang, bahwa sesuai  surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma Nomor 629 Tahun 2014 tanggal 2 

September 2014 ternyata  Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, 

telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990  tentang  Perubahan atas  Peraturan Pemerintah  Nomor 30 Tahun 1983  

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;       

 Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk 
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mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon 

Konvensi dapat dikabulkan ; 

DALAM REKONVENSI 

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam 

konvensi, dianggap tercantum kembali pada bagian rekonvensi ; 

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam 

rekonvensi majelis hakim tingkat banding tidak sepenuhnya sependapat 

dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, 

oleh karena itu satu persatu akan majelis hakim tingkat banding pertimbangkan 

sebagaimana di bawah ini ; 

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi minta nafkah lampau setiap 

bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak Nopember 2013 

sampai dengan perkara diputus, sedangkan dalam reduplik Penggugat 

Rekonvensi bahwa benar sejak bulan Oktober 2014 ada mengirimkan uang 

untuk anak-anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) itupun dikirim 

Tergugat Rekonvensi  setelah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat 

Rekonvensi menelpon Tergugat Rekonvensi ; 

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah Penggugat Rekonvensi 

kemukakan tersebut patut dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah 

memberikan nafkah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sejak bulan 

Oktober 2014  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mencukupi kebutuhan harian 

bagi Penggugat Rekonvensi dengan anak-anaknya ; 

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau yang dimintakan 

Penggugat Rekonvensi sejak bulan Nopember 2013, Tergugat Rekonvensi  
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telah memberikan bantahan dalam persidangan namun dalil bantahannya tidak 

didukung  bukti, bahkan bukti saksi yang diajukannya tidak tahu tentang 

pemberian nafkah tersebut dengan demikian dalil bantahan Tergugat 

Rekonvensi harus dinyatakan ditolak, oleh karenanya gugatan Penggugat 

Rekonvensi tentang nafkah lampau patut untuk dikabulkan ;   

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi 

yang dikuatkan dengan bukti saksi dipersidangan bahwa Tergugat Rekonvensi  

telah memberikan nafkah  kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 

2014 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian 

Tergugat Rekonvensi masih terhutang nafkah lampau (madhiyah) sejak  bulan 

Nopember 2013 sampai dengan September 2014 atau selama 11 bulan, maka 

majelis hakim tingkat banding perlu menetapkan nominal nafkah tersebut 

sesuai kewajaran, tingkat kebutuhan Penggugat  Rekonvensi dan kemampuan  

Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu 

rupiah) setiap bulan seluruhnya berjumlah  Rp. 16.500.000,- (enam belas juta 

lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara 

tunai ; 

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi minta agar Tergugat 

Rekonvensi  memberikan nafkah idah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 

x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat 

Rekonvensi menyatakan sanggup membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 

x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), majelis hakim tingkat banding 

menilai kesanggupan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan minimal 

Penggugat Rekonvensi selama dalam masa idah, karena idah adalah masa 
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tunggu yang berhubungan dengan makan sehari-hari, pakaian dan tempat 

tinggal, sehingga majelis hakim tingkat banding perlu menetapkan  nafkah idah 

tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai 

Negeri Sipil berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)  x 3 

bulan, seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; 

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi minta agar Tergugat 

Rekonvensi memberikan mut’ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram, 

sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut’ah dimaksud 

berupa seperangkat alat shalat yang tidak jelas bentuk dan kualitasnya, 

sedangkan majelis hakim tingkat pertama menetapkan mut’ah tersebut  berupa 

uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; 

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat 

dengan nominal tersebut karena Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri 

Sipil guru yang bersertifikasi, dengan menunjuk pasal 149 Kompilasi Hukum 

Islam sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan karena cerai talak, maka 

bekas suami wajib untuk memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya 

yang bertujuan untuk menghibur isteri yang dicerai oleh suaminya serta untuk 

mengurangi kepedihan akibat perceraian tersebut juga merupakan sebagai 

kenang-kenangan terhadap pengabdian dalam suka duka mengarungi 

kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 19 tahun yang telah dikaruniai 2 

(dua) orang anak, maka mut’ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi 

adalah sudah layak dan wajar sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya ; 

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi minta uang gaji ke-13 mulai 

tahun 2015 dan uang sertifikasi sejak tahun 2014 dan seterusnya dibagi dua, 
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seperdua diserahkan kepada anak-anak, majelis hakim tingkat banding 

berpendapat  bahwa gaji ke-13 tahun  2015  adalah sesuatu yang belum terjadi, 

ada atau tidaknya, tidak bisa dipastikan, oleh karena itu patut dinyatakan 

permintaan tersebut bersifat premature sedangkan gugatan uang sertifikasi 

tidak dijelaskan berapa jumlahnya secara keseluruhan, sehingga gugatan 

tersebut tidak jelas alias kabur, maka gugatan tersebut  harus dinyatakan tidak 

dapat diterima ; 

            Menimbang, bahwa dalam reduplik gugatan rekonvensi Penggugat 

Rekonvensi tentang hak asuh dua oang anak tidak dipertimbangkan oleh 

majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu, hal ini merupakan suatu kekeliruan 

dari majelis hakim tingkat pertama dengan demikian majelis hakim tingkat 

banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut : 

            Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah anak akibat dari 

perceraian telah digariskan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya ;  

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya ;  

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ; 

 Menimbang, bahwa dalam  penetapan hak hadhanah anak harus juga 

memperhatikan Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3; bahwa perlindungan anak 

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, 



Putusan  Nomor 10 /Pdt.G/2015/PTA.Bn. halaman 15 dari hal 20  
 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 

mulia dan sejahtera ; 

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut ( Anak 1 umur 16 tahun, dan 

Anak 2 berumur 12 tahun) sudah mempunyai hak untuk memilih, akan tetapi 

oleh karena sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi  

berpisah sampai dengan sekarang  kedua anak tersebut sudah ikut dan tinggal 

bersama dengan Penggugat Rekonvensi, maka akan lebih tepat demi 

kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, baik dalam pertumbuhan jasmani, 

rohani maupun kecerdasan intlektual serta agamanya, maka majelis hakim 

tingkat banding menetapkan bahwa hak hadhanah bagi kedua anak yang 

bernama Anak 1 dan Anak 2 berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat 

Rekonvensi  

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkulu tentang biaya 

pemeliharaan kedua anak yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, majelis 

hakim tingkat banding memandang perlu untuk memperbaiki besarnya 

kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan menambahkan 

pertimbangan sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa bahwa kebutuhan hidup setiap anak berbeda-beda 

jumlahnya tergantung kepada usia dan tingkat pendidikan anak tersebut anak 

yang paling tua bernama Anak 1 umur 16 tahun dan anak yang kedua bernama 

Anak 2 berumur 12 tahun dan telah ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah 

Penggugat Rekonvensi, sehingga oleh karena itu majelis hakim tingkat banding 
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menetapkan nafkah untuk anak yang pertama  bernama Anak 1 sejumlah 

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan nafkah 

untuk anak yang kedua bernama Anak 2 12 tahun sejumlah Rp.1.000.000,-

(satu juta rupiah) setiap bulan ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

kewajiban nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat 

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah 

Rp.2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut mencapai 

usia dewasa (umur 21 tahun atau menikah) ;     

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi minta agar gaji Tergugat 

Rekonvensi dibagi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang 

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, majelis hakim 

tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama bahwa 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka 

pelaksanaannya adalah kewenangan instansi Tergugat Rekonensi bekerja, 

dengan demikian permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan 

tidak dapat diterima, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi 

pertimbangan majelis hakim tingkat banding ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

majelis hakim tingkat banding, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama 

Bengkulu Nomor 0569/Pdt.G/PA Bn. Tanggal 26 Februari 2015 Miladiyah 

bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1436 Hijriyah dalam rekonvensi tidak 
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dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang 

amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam dictum amar putusan ini ;       

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama 

dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan 

biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat 

Rekonvensi/ Pembanding ; 

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ berkaitan dengan perkara ini ; 

 

M E N G A D I L I 

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ 

Pembanding dapat diterima ;  

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 

0569/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 26 Pebruari 2015 Miladiyah bertepatan 

dengan tanggal 7 Jumadilawal 1436 Hijriyah, dengan memperbaiki 

amarnya secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ; 
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2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang 

Pengadilan Agama Bengkulu ; 

3. Memerintahkan  Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan 

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah 

tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada 

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan 

Termohon Konvensi dilangsungkan, guna untuk dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu ;             

DALAM REKONVENSI 

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 

0569/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 26 Pebruari 2015 Miladiyah bertepatan 

dengan tanggal 7 Jumadilawal 1436 Hijriyah ; 

                             DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi  sebagian ; 

2. Menetapkan anak bernama : 

2.1. Anak 1, lahir 12 Maret 1998 (16 tahun) ; 

2.2. Anak 2, lahir 12 Maret 2002 (12 tahun) ; 

di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dan memberikan hak        

Kunjungan kepada Tergugat Rekonvensi ;   

3. Menghukum  Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  kepada Penggugat 

Rekonvensi : 

3.1. Nafkah dua  orang anak yang  bernama :   Anak 1 umur 16 tahun, dan 

Anak 2 umur 12 tahun sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu 
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rupiah), setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 

tahun atau menikah) ; 

3.2. Nafkah lampau selama 11 bulan dari bulan Nopember 2013 s.d. bulan 

September 2014 sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus 

ribu rupiah) ; 

 3.3. Nafkah idah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu 

rupiah);  

 3.4.  Mut’ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram ; 

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima;    

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

- Membebankan kepada Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 376.000,- (tiga 

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; 

- Membebankan kepada Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk 

membayar biaya banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu 

rupiah) ; 

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari  Kamis tanggal 27 Mei 2015 

Miladiyah  bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1436 Hijriyah, oleh           

Drs. H. Edy Noerfuady H. M, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Burdan 

Burniat, S.H., M.H. dan Drs. H. Sudarmadi, S.H. masing-masing  sebagai hakim 

anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/PTA Bn. tanggal 28 April 2015, 

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 
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umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut 

dan dibantu oleh Asmudi, S.H., sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh 

kedua belah pihak berperkara ;   

Ketua Majelis 

dto 

Drs. H. Edy Noerfuady H.M, S.H., M.H. 

 

              Hakim Anggota          Hakim Anggota  

                         dto                                   dtotodt     d                                      

Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.                               Drs. H. Sudarmadi, S.H. 

 

Panitera Pengganti 

dto 

Asmudi, S.H. 

Perincian Biaya Perkara : 

Redaksi                           Rp.      5.000,- 

Materai                     Rp.      6.000,- 

Pemberkasan                 Rp.  139.000,- + 

Jumlah      Rp.   150.000,- 

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;- 

 

       Salinan sesuai aslinya 

       Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu   

   

 

       Drs. H.  Nawawi, M.H.                                      

Salinan sesuai aslinya    


