
P U T U S A N 

NOMOR 16/Pdt.G/2013/PTA Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara 

tertentu pada tingkat  banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut antara : -------------------------------------------------------------------- 

Pembanding, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di 

Kabupaten Lebong, semula sebagai termohon, sekarang sebagai pembanding;---- 

                                                                         m e l a w a n 

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten 

Bengkulu Tengah, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, semula sebagai 

pemohon, sekarang sebagai terbanding;-------------------------------------------------- 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; ------------------------------------------------------------ 

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara 

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

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama 

Lebong Nomor 35/Pdt.G/2013/PA Lbg. Tanggal 09 Oktober 2013 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 04 Zulhijjah tahun 1434 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :---------- 

MENGADILI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; ------------------------------------------------------ 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengikrarkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong; ------- 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 

Rp.791.000 (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);--------------------------------- 

Bahwa putusan tersebut tidak dibacakan oleh ketua majelis hakim Pengadilan 

Agama Lebong dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 

Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah tahun 1434 Hijriyah yang 

dihadiri oleh Pemohon (Terbanding) di luar hadirnya Termohon (Pembanding);----------- 
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Bahwa terhadap putusan terebut Pembanding keberatan dengan menyatakan 

banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Lebong sesuai Akta permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada 

Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2013; ------------------------------------------------------ 

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh 

Termohon/ Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/ 

Terbanding, selanjutnya memori banding maupun kontra memori banding telah 

diberitahukan pada pihak lawannya; ------------------------------------------------------------ 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah 

diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara 

yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus 

dinyatakan dapat diterima;------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemohon/Terbanding menuntut menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding 

karena pernikahannya dilaksanakan atas dasar terpaksa, sehingga setelah pernikahan 

dilangsungkan tidak pernah hidup rukun selayaknya suami isteri; ------------------------ 

2. Termohon/Pembanding menolak bercerai atau setidaknya jika terjadi peceraian 

menuntut  kompensasi uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari 

selama 3 tahun 8 bulan dan menuntut  ½ gaji dari Terbanding selama Pembanding 

belum menikah lagi; ------------------------------------------------------------------------------ 

  Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim tingkat banding terlebih 

dahulu akan memperhatikan dan menilai proses persidangan yang dilaksanakan oleh 

majelis hakim tingkat pertama; --------------------------------------------------------------------- 

  Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama Berita Acara Sidang dari 

awal sampai akhir ternyata majelis hakim tingkat pertama telah melanggar ketentuan 

hukum acara dan  asas-asas hukum acara yang berlaku antara lain sebagai berikut:-------- 

1. Penundaan persidangan, majelis hakim menunda persidangan tanpa alasan yang benar 

misalnya menunda persidangan untuk memanggil Pemohon (prinsipal) pada hal 

Pemohon telah menunjuk kuasa hukumnya yang seharusnya cukup diperintahkan 

kepada kuasa hukumnya untuk menghadirkan Prinsipal, penundaan sidang yang 

demikian sampai 7 kali yang demikian melanggar asas Peradilan dilakukan dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; ------------------------------------------------ 
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2. Proses mediasi, majelis hakim tidak sungguh-sungguh melaksanakan proses mediasi 

dalam proses mediasi tersebut mediator melaksanakan tugas mendamaikan para pihak 

hanya beberapa menit saja, padahal dalam penetapan penunjukan mediator diberi 

waktu selama 40 hari, mediator setelah beberapa menit mendamaikan langsung 

melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi gagal, hal tersebut tidak sesuai 

dengan yang dikehendaki isi dan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) sebagai  berikut : Apabila tidak 

menempuh prosedur peraturan ini, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 154 R.Bg. 

mengakibatkan putusan batal demi hukum; --------------------------------------------------- 

3. Dalam tahap pembuktian, majelis hakim tidak memberi kesempatan kepada 

Termohon pada hal gugatan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka yang demikian 

telah melanggar asas Audi et alteram partem artinya majelis harus mendengar, 

memberi hak dan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak; -------------------- 

4. Persidangan tidak dinyatakan tertutup untuk umum, hal ini telah melanggar ketentuan 

Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakir 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa pemeriksaan perceraian 

dilakukan dalam sidang tertutup; ------------------------------------------------------------- 

5. Putusan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang seharusnya putusan 

dibaca dalam sidang terbuka untuk umum, dengan demikian melanggar ketentuan 

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah 

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

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang intinya bahwa penetapan dan putusan 

Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum; 

 Menimbang, bahwa bardasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Lebong 

Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.Lbg. tanggal 9 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 4 

Zulhijjah tahun 1434 Hijriyah, Putusannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus 

dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum ; ------------------------------------------------ 

  Menimbang, bahwa oleh karenanya tentang Memori banding dari Pembanding 

dan Kontra memori banding dari Terbanding serta pokok perkara a quo majelis hakim 

tingkat banding berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan ; ----------------------------- 

 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 diubah 
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani 

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;----------------------------------------- 

 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. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 35/Pdt.G/2013/PA Lbg 

tanggal 9 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 4 Zulhijjah tahun 1434 Hijriyah;-  

2. Dengan mengadili sendiri menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan 

Agama Lebong tanggal 9 Oktober tahun 2013 Masehi bertepatan tanggal 4 Zulhijjah 

tahun 1434 Hijriyah; --------------------------------------------------------------------------- 

3. Membebankan Pembanding membayar biaya perkara banding sejumlah 

Rp.150.000(seratus lima puluh ribu rupiah); ----------------------------------------------- 

 

 Demikian diputuskan perkara ini dalam sidang musyawarah majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 20 Syafar tahun 1435 Hijriyah oleh kami Drs. A. Tatang, 

M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai ketua 

majelis, H. Sarwohadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Nanang Faiz masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum dengan dibantu oleh Drs. Bukhori, selaku Panitera Pengganti dengan tanpa  

dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. 

 

Hakim Ketua 

 

ttd 

 

 

DRS. A. TATANG, M.H. 

Hakim Anggota,                                                                     Hakim Anggota, 

 

ttd ttd 

 

H. SARWOHADI, S.H.,M.H,.                                            DRS. H. NANANG FAIZ  
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Panitera Pengganti, 

 

ttd 

 

DRS. BUKHORI 

Perincian Biaya Perkara  :  

1. Biaya Pemberkasan  : 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, M.H. 

 

 


