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P U T U S A N 

Nomor  14/Pdt.G/2013/PTA Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada 

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

diajukan oleh: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pembanding, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, 

bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai 

tergugat/ pembanding; ----------------------------------------------------------- 

l a w a n 

Terbanding, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, 

bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai 

penggugat/ terbanding; ---------------------------------------------------------- 

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

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; --------------------------------- 

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang 

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

TENTANG  DUDUK  PERKARANYA 

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama 

Bengkulu Nomor 0362/Pdt.G/2013/PA Bn. tanggal 10 September 2013 M, bertepatan 

tanggal 5 Zulqaedah 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-------------------------- 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;---------------------------------------------------------------- 

2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat 

(Terbanding) ;----------------------------------------------------------------------------------------          

3. Menetapkan hak Hadhanah/Asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 3 

tahun 4 bulan, berada dibawah Hadhanah /Asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;- 

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat 

bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat (ibu kandungnya) sebagai 

pemegang hak Hadhanah ;------------------------------------------------------------------------- 

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Pemeliharaan/Hadhanah anak yang 

bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun 4 bulan yang berada di bawah 

Hadhanah Penggugat minimal Rp. 300.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa 

(21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;-------------------------------------------- 
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6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk  mengirimkan 

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan  Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu 

untuk mencatat perceraian tersebut ;------------------------------------------------------------ 

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan 

sebesar Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;------------------------------ 

 Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 September 2013 yang menyatakan bahwa 

tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan 

Agama Bengkulu nomor 0362/Pdt.G/2013/PA Bn. tanggal 10 September 2013, 

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan 

sempurna; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh tergugat/ 

pembanding yang telah diberitahukan dengan baik kepada penggugat/ terbanding; ----------- 

 Telah membaca surat keterangan yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama 

Bengkulu tanggal 23 Oktober 2013 bahwa penggugat/ terbanding tidak mengajukan kontra 

memori banding; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu bahwa baik 

tergugat/ pembanding maupun penggugat/terbanding tidak melakukan inzage walaupun 

kepada keduanya telah diberitahukan untuk itu; ---------------------------------------------------- 

TENTANG HUKUMNYA 

  Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding 

karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan 

menurut undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada 

penggugat/terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat 

diterima; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Menimbang, bahwa tergugat/ pembanding dalam memori bandingnya menyatakan 

keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan alasan dan keberatan pada 

pokoknya sebagai berikut : 

− bahwa, tergugat/ pembanding didalilkan telah berselingkuh dengan wanita lain yang 

dijadikan alasan gugat cerai oleh penggugat/ terbanding ternyata tidak berhasil 

dibuktikan oleh penggugat/ terbanding di muka persidangan, dan lagi tergugat/ 

pembanding tidak pernah menginginkan terjadinya perceraian antara tergugat/ 

pembanding dengan penggugat/ terbanding; ---------------------------------------------------- 



 3

− bahwa penetapan hak hadlonah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang 

diberikan kepada penggugat/ terbanding adalah tidak tepat karena penggugat/ 

terbanding tidak bisa mengurus dan menjadi ibu yang baik bagi anaknya tersebut, dan 

tergugat/ pembanding juga keberatan atas pembebanan biaya hadlonah yang ditetapkan 

atas dirinya; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa penggugat/ terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;  

 Menimbang, bahwa majelis pengadilan tingkat banding telah membaca dengan 

seksama putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut dan 

sekaligus menganalisanya baik dari aspek proses isi/ uraian pertimbangan hukum dan 

penerapan hukum materiilnya; ------------------------------------------------------------------------- 

 Menimbang, bahwa dari aspek proses/ penerapan hukum acaranya dapat 

dikemukakan hal-hal sebagai berikut : --------------------------------------------------------------- 

− bahwa proses mediasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kewajiban pengadilan untuk 

mendamaikan para pihak telah tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam 

perkara aquo sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 

Tahun 2008, hal tersebut tampak nyata dari rangkaian prosesnya yang begitu singkat, 

mulai sidang pertama yang didalamnya ada kewajiban bagi pengadilan untuk 

mendamaikan para pihak, penunjukan mediator, pelaksanaan mediasi, sampai 

penyampaian laporan mediator tentang tidak berhasilnya mediasi hanya berlangsung 

dalam satu hari saja, yaitu pada tanggal 9 Juli 2013, padahal ketentuan Pasal 2 ayat (3) 

PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa tidak ditempuhnya 

prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan 

pasal 13 HIR dan atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum; - 

− bahwa upaya perdamaian oleh majelis hakim dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk 

umum, seharusnya dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana tertuang dalam 

berita acara sidang tanggal 3 September 2013; ------------------------------------------------- 

− bahwa rekam jalannya sidang sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang memberi 

kesan kuat bahwa proses persidangan berjalan sangat sumir. Proses jawab-menjawab 

tidak menyentuh dan tidak mencakup keseluruhan substansi gugat sehingga pokok 

sengketanyapun tidak tergambar dengan sempurna, dan oleh karena itu maka 

pembebanan pembuktiannya pun menjadi tidak jelas pula; ----------------------------------- 

− bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan penggugat berjalan sangat 

singkat dan sumir serta tidak fokus pada pokok sengketa ; ----------------------------------- 

− bahwa kepada tergugat tidak diberikan kesempatan yang cukup dan berimbang untuk 

mengajukan bukti-bukti dan atau menghadirkan keluarga dekatnya sebagaimana 

diamanatkan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena 

kepada penggugat diberikan kesempatan untuk pembuktian dengan penundaan sidang, 

sedangkan tergugat tidak diberikan kesempatan yang sama; sudah barang tentu 
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perlakuan-perlakuan sebagaimana tersebut di atas telah melanggar asas persamaan hak 

di muka persidangan sekaligus pula melanggar asas perimbangan dalam pembuktian :-- 

Menimbang, bahwa dari aspek isi/ uraian pertimbangan dan penerapan hukum 

materiil dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : 

− bahwa uraian tentang fakta-fakta antara dalam putusan dengan dalam berita acara 

sidang tidak sinkron satusama lain, misalnya pada uaraian jawaban tergugat, yang 

terurai dalam putusan terungkap bahwa penghasilan tergugat sebagai tenaga honorer 

kurang lebih Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) sementara dalam uraian jawaban 

tergugat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan sebagaimana terurai dalam 

berita acara sidang tidak ada materi jawaban yang menyebutkan tentang penghasilannya 

itu. Begitu pula tentang dititipkannya anak penggugat dengan tergugat di lembaga 

PAUD, dalam putusan tercantum baru berlangsung 4 hari, sementara dalam berita acara 

sidang tercantum baru berlangsung 4 bulan; --------------------------------------------------- 

− bahwa keterangan Saksi I, antara yang tercantum dalam berita acara sidang dengan 

yang tercantum dalam putusan secara substansial adalah berbeda. Begitu pula 

keterangan saksi Saksi II, antara materi kesaksian yang tercantum dalam berita acara 

sidang dengan yang tercantum dalam putusan tidak singkron satu sama lain, bahkan 

banyak materi kesaksian yang tidak ada dalam berita acara sidang sehingga sebagian 

besar fakta-fakta yang di dudukkan sebagai keterangan Saksi II tersebut adalah fakta-

fakta yang diciptakan sendiri oleh majelis pengadilan tingkat pertama. Hal yang 

demikian itu melanggar asas bahwa  hakim itu passif, sebab tugas membuktikan itu 

adalah kewajiban para pihak dan bukan kewajiban hakim; ----------------------------------- 

− bahwa penetapan hak hadlonah anak di bawah asuhan penggugat sebagai ibu 

kandungnya tidak dilengkapi pertimbangan hukum yang memadai menyangkut tumbuh 

kembang dan perlindungan bagi anak, karena hadlonah itu adalah hak anak yang 

merupakan kewajiban atas orang tua dan bukan hak bagi orang tua; hal ini tidak 

lengkapnya pertimbangan tersebut semisal dengan memasukkan ketentuan-ketentuan 

Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah melanggar norma hukum bahwa putusan 

pengadilan itu di samping harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus 

memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber 

hukum tidak tertulis yang dijadikan alasan untuk mengadili sebagaimana ketentuan 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo 

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; ----- 

− bahwa amar putusan angka 5 yang membebankan nafkah pemeliharaan/ hadlonah anak 

minimal Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa di luar 

biaya pendidikan dan kesehatan yang merupakan jawaban atas petitum gugat angka 11 

adalah merupakan amar yang mengandung kerancuan hukum dan potensial tidak bisa 

dilakukan pelaksanaannya secara paksa (eksekusi) apabila tidak dipatuhi secara 
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sukarela oleh tergugat, karena amar tersebut mengaburkan makna dan ruang lingkup 

hadlonah yang menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, hadlonah itu mencakup pemeliharaan dan pendidikan anak 

semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sudah barang tentu yang dimaksud 

pemeliharaan dalam ketentuan pasal tersebut mencakup pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dari segala bentuk bahaya yang mengancam anak termasuk gangguan 

kesehatan. Selain hal tersebut, baik dalam pertimbangan maupun dalam bunyi 

selengkapnya dari amar tersebut tidak secara tegas dan lugas mengandung penjelasan 

tentang batasan peruntukan dari biaya hadlonah yang dimaksud, dan tidak pula 

mengandung penjelasan tentang kepada siapa biaya pendidikan dan kesehatan anak 

tersebut dibebankan; -------------------------------------------------------------------------------- 

− bahwa perihal pencabutan petitum gugat angka 3 tentang pembayaran nafkah madhiyah 

untuk penggugat, dalam putusan pengadilan tingkat pertama tidak dipertimbangkan 

sama sekali, hal demikian menunjukan tidak cermat dan tidak runtutnya proses 

persidangan dan pengambilan keputusan oleh majelis pengadilan tingkat pertama; ------ 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas pengadilan 

tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama in casu putusan 

Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0362/Pdt.G/2013/PA Bn tanggal 10 September 2013 

mengandung cacat formil di samping pula mengandung kesalahan dalam penerapan hukum 

materiil sehingga oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum; ------------------------- 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya 

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

Peradilan Agama yang telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam 

perkara ini untuk tingkat pertama di bebankan kepada penggugat/ terbanding dan untuk 

tingkat banding di bebankan kepada tergugat/ pembanding; -------------------------------------- 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini; --------------------------------------------------- 

M E N G A D I L I 

1. Menerima permohonan banding tergugat/ pembanding; -------------------------------------- 

2. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0362/Pdt.G/2013/PA Bn 

tanggal 10 September 2013 M bertepatan tanggal 5 Zulqaidah 1434 H batal demi 

hukum; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Membebankan biaya perkara ini untuk tingkat pertama kepada penggugat/ terbanding 

sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat 
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banding kepada tergugat/ pembanding sejumlah Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu 

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

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 M, bertepatan tanggal 19 

Shafar 1435 H oleh Dra. Hj. Husni Syam sebagai ketua majelis, Drs. Zainal Hakim, S.H., 

dan Drs. H. Shaleh, M. Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh 

Maryam sanaria, B.A. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;------------- 

Ketua Majelis, 

 

ttd 

 

Dra. Hj. Husni Syam 

 

Hakim Anggota, Hakim  Anggota  

 

ttd   ttd 

 

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.                        Drs. H. Shaleh, M. Hum  

 

Panitera Pengganti, 

 

ttd 

 

Maryam Sanaria, B.A. 
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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)       

 

 Disalin sesuai dengan aslinya 

Oleh 

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

 

 

 

Drs. H. M. Nawawi, M.H. 

 

 


