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 SLINAN 
PUTUSAN 

Nomor  8/Pdt.G/2015/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 antara : 

Pembanding, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1,  pekerjaan 

karyawan BUMD, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah 

Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini 

memberi kuasa kepada 1.Irwan,S.H., 2.  Ilham Patahillah, 

S.H., masing-masing adalah advokat pada Kantor Hukum  

IRWAN SH & ILHAM PATAHILLAH, S.H. yang 

berkedudukan di Jalan Raflesia 2 Nomor 16 RT 06  RW 02   

Nusa Indah Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 04 Februari  2015, yang bertindak untuk 

dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama 

atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut Termohon/ 

Pembanding; 

M e l a w a n  

Terbanding, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan 

karyawan BUMD, bertempat tinggal di Kelurahan Jalan 

Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, 

dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Zurhendri, SH.  2. 

Abdul Gani, S.H., M.H. masing-masing adalah advokat dan 

Konsultan Hukum pada Kantor Advokat  ZURHENDRI  &  

PARTNERS  beralamat di Jalan Salak 9 No.53 Kelurahan 

Padang Nangka, Kecamatan Singaran Patih, Kota 

Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 
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Juni 2014, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, 

baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, selanjutnya 

disebut sebagai Pemohon / 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; 

 

DUDUK PERKARANYA 

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan  Pengadilan 

Agama Bengkulu Nomor 0391/Pdt.G/2014/PABn. tanggal 2 Februari 2015 

bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 H  yang amarnya berbunyi 

sebagai berikut :   

 

 MENGADILI 

DALAM KONVENSI: 

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 salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini 

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading 

Cempaka Kota Bengkulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung  Kota Bengkulu guna didaftarkan 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

DALAM REKONVENSI: 

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 
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2.  Menetapkan hak asuh anak bernama Anak, laki-laki lahir di Bengkulu 

tanggal 20 Oktober 2004, berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat 

selaku ibu kandungnya; 

3.   Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak 

masing-masing bernama: 

3.1. Anak 1, perempuan lahir di Bengkulu tanggal 27 Juni 1999; 

      3.2. Anak 2, laki-laki lahir di Bengkulu tanggal 20 Oktober 2004, Sekurang-

kurangnya Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, 

dibayar setiap awal bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 

tahun) atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan; 

4.   Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima/   

N.O (Niet Ontvankeelijke Verklaard); 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah                

Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); 

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut Termohon/ 

Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu melalui Pengadilan Agama Bengkulu sesuai akta 

permohonan banding tanggal 11 Februari 2015. 

Bahwa Termohon/ Pembanding telah melengkapi berkas permohonan 

bandingnya dengan  memori banding tanggal 2 Februari 2015 yang telah 

diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemohon/ Terbanding pada 

tanggal 23 Februari 2015 

Bahwa Pemohon/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding  

tertanggal 2 Maret 2015 yang diterima oleh Pengadilan Agama Bengkulu pada 

tanggal 3 Maret 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak 

Termohon/ Pembanding pada tanggal 4 Maret 2015. 
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Bahwa pengadilan tingkat banding telah membaca memori banding yang 

diajukan oleh Termohon/ Pembanding dan telah pula membaca kontra memori 

banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding. 

Bahwa pengadilan tingkat banding telah membaca surat keterangan yang 

diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu bahwa Termohon/ 

Pembanding tidak melakukan inzage walaupun telah diberi kesempatan yang 

cukup untuk itu, dan telah pula membaca berita acara inzage oleh Pemohon/ 

Terbanding. 

 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ 

Pembanding oleh karena telah diajukan dalam waktu dan menurut tatacara 

yang ditentukan menurut Undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna 

diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding, maka permohonan banding 

tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima. 

Menimbang, bahwa Termohon/ Pembanding dalam memori bandingnya 

pada pokoknya menyatakan bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama 

telah dengan sengaja memanipulasi dan dengan sengaja tidak 

mempertimbangkan fakta-fakta yang jelas-jelas terungkap dan diakui dalam 

persidangan, dan telah sengaja pula memutuskan perkara ini tidak sesuai 

dengan hukum, khususnya dalam gugat rekonvensi, sehingga oleh karenanya 

putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut haruslah dibatalkan; 

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Pemohon/ 

Terbanding menyatakan putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut telah 

tepat dan benar dan oleh karena itu mohon dikuatkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan 

peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 

1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip 1975 jo putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1043/K/Sip/1972, maka pengadilan tingkat banding akan memeriksa  
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perkara a quo secara keseluruhan, baik bagian konvensi maupun bagian 

rekonvensi. 

 

DALAM KONVENSI 

Menimbang bahwa dasar pertimbangan putusan pengadilan tingkat 

pertama dalam perkara a quo termasuk penilaian terhadap bukti-bukti yang 

diajukan oleh kedua belah pihak khususnya bukti P4.a sampai dengan P.5 

sebatas yang terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dengan Termohon dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding 

sekaligus diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri. Namun 

demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan 

pertimbangan bahwa sesuai kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam 

yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 

1991, apabila antara suami -isteri telah terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina 

rumah tangga, maka rumah tangga yang demikian harus dinyatakan telah 

pecah tanpa mempersoalkan siapa yang salah; 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana 

tersebut  di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama  a quo sepanjang 

yang mengenai konvensi perlu dipertahankan dan dikuatkan; 

 

DALAM REKONVENSI 

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan pengadilan tingkat 

pertama sepanjang yang mengenai aspek formil, sepenuhnya dapat disetujui 

dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan pengadilan 

tingkat banding; 

Menimbang, bahwa atas pendapat dan pertimbangan pengadilan tingkat 

pertama sepanjang yang mengenai aspek materiil, pengadilan tingkat banding 
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memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan koreksi sekaligus 

mengemukakan pendapat sendiri sebagaimana dalam uraian berikut ;  

Menimbang, bahwa Termohon/ Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi 

telah mengajukan gugatan berupa pembayaran nafkah madhiyah, nafkah 

iddah, kiswah dan mut’ah, di samping pula menggugat pembayaran nafkah 

anak, baik untuk yang lampau maupun untuk yang akan datang; 

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dengan segala 

pertimbangan dan pendapatnya, telah menilai bahwa Penggugat Rekonvensi 

sebagai isteri telah bertindak dan berprilaku nusyuz, sehingga oleh karena itu 

segala haknya yang berkenaan dengan nafkah, kiswah,  maskan dan bahkan 

mut’ah dinyatakan gugur, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat 

Rekonvensi atas hak-haknya sebagaimana tersebut di atas dinyatakan  tidak 

dapat diterima (niet ontvanklijk verklaard); 

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan 

pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama tersebut, dan oleh 

karena itu pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan  dan 

menentukan pendapatnya sendiri sebagai berikut : 

-   bahwa sebagaimana didalilkan Termohon/Pembanding selaku Pengggugat 

Rekonvensi dalam jawaban pertamanya atas permohonan Pemohon/ 

Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi, bahwa telah seringnya terjadi 

perselisihan dan pertengkaran antara Termohon/Pembanding dengan 

Pemohon /Terbanding bukanlah semata-mata disebabkan oleh kesalahan 

Termohon/Pembanding, akan tetapi juga karena tidak adanya saling 

pengertian antara kedua belah pihak. Bahkan dalam memori bandingnya 

Termohon/Pembanding telah mendalilkan bahwa apabila terjadi 

pertengkaran, Pemohon/Terbanding tidak segan-segan memukul 

Termohon/Pembanding, hal- hal mana tidaklah disangkal kebenarannya oleh 

Pemohon/Terbanding baik dalam replik maupun dalam kontra memori 

bandingnya, sehingga dengan demikian adalah tidak adil apabila akibat 

hukum dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut hanyalah 
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ditimpakan kepada Termohon/Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi 

dengan dinyatakan sebagai isteri yang bertindak dan berprilaku nusyuz, 

padahal tindakan dan perilaku serupa juga diperbuat oleh 

Pemohon/Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi; 

-   bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding selaku Tergugat 

Rekonvensi, baik berupa foto-foto diri maupun keterangan saksi-saksi 

tidaklah cukup untuk membuktikan adanya prilaku nusyuz dari Termohon/ 

Pembanding selaku Pengggugat Rekonvensi, sebab foto-foto tersebut tidak 

dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya, semisal adanya berita acara pro 

yustisia laporan polisi dan atau visum et repertum bahwa keadaan yang 

tergambar pada foto tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan 

Termohon/Pembanding selaku Pengggugat Rekonvensi; begitu pula saksi-

saksi yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi 

tidaklah ada yang mengetahui secara langsung dan jelas tentang kapan, di 

mana dan bagaimana peristiwa “mencakar” yang didalilkannya itu terjadi dan 

dilakukan oleh Termohon/Pembanding atas dirinya; 

- bahwa dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Termohon/ 

Pembanding selaku Pengggugat Rekonvensi dan sekaligus penahanannya 

oleh  Kejaksaan Tinggi Bengkulu tidaklah bisa dijadikan dasar penilaian 

bahwa yang bersangkutan telah bertindak dan berprilaku nusyuz, sebab di 

samping hal dugaan tersebut tidak terkait langsung dengan hubungan hak 

dan kewajiban antara suami isteri dalam urusan rumah tangga, juga 

sepanjang belum adanya vonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap, maka asas praduga tak  bersalah 

haruslah tetap dijunjung tinggi; 

- bahwa Termohon/Pembanding selaku Pengggugat Rekonvensi yang 

didalilkan mempunyai perilaku suka berutang kepada pihak ketiga tanpa 

sepengetahuan Pemohon/Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi tidaklah 

bisa secara serta merta dijadikan dasar hukum bahwa yang  bersangkutan 

telah bertindak dan berprilaku nusyuz, sebab dalam ketentuan Pasal 93 ayat 
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(1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pertanggung jawaban   

terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada harta masing-masing. Dan 

ternyata, terkait dengan utang-utang Termohon/ Pembanding sebagaimana 

yang didalilkan oleh Pemohon/ Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi, 

serta bukti-bukti yang diajukannya berupa bukti-bukti P.4.a sampai dengan 

bukti P.4.k, ternyata hanya bukti  P.4.j saja yang secara tersurat 

menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah melunasi utang-utang 

Termohon/Pembanding, sedangkan bukti-bukti selebihnya  secara tersurat  

justru menunjukkan bahwa Termohon/Pembandinglah yang telah melunasi 

utang-utangnya sendiri; 

- bahwa di samping hal-hal sebagaimana tersebut di atas,  hal terpenting yang 

harus dijadikan dasar penilaian tentang apakah Termohon/ Pembanding 

selaku Tergugat Rekonvensi telah bertindak dan berprilaku nusyuz atau 

tidak, adalah hal apa yang  telah didalilkan oleh Pemohon/ Terbanding dalam 

surat permohonan talaknya tertanggal 19 juni 2014, dalam duduk perkaranya 

angka 7, dan sekaligus pula dalam kontra memori bandingnya angka 7, 

bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon/ Terbanding dengan 

Termohon/Pembanding  bukanlah karena Termohon/Pembanding telah 

meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin  Pemohon/Terbanding, 

tetapi terjadinya pisah tempat tinggal tersebut adalah karena sejak bulan Juli 

2013 Pemohon/ Terbanding telah menyerahkan Termohon/Pembanding 

kepada orang tuanya secara kekeluargaan dan elok, dan dalam penyerahan 

tersebut tampaknya disertakan pula kedua orang  anak mereka untuk tetap 

bersama dan berada dalam asuhan Termohon/Pembanding; 

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 

seorang isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam dimaksud (berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal-hal yang 

dibenarkan oleh Hukum Islam), kecuali dengan alasan yang sah; 
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- bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal karena dipulangkan ke rumah 

orang tuanya tersebut, Termohon/Pembanding tetap taat pada kehendak 

Pemohon/Terbanding, yaitu tetap menetap di rumah orang tuanya itu 

sekaligus tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu, yakni 

mengasuh kedua orang anaknya yang nota bene adalah juga anak-anak 

Pemohon/Terbanding. Dan kalaulah Termohon/Pembanding tidak bisa 

melaksanakan tugas-tugas sebagai isteri dengan baik, semisal melayani 

Pemohon/Terbanding sebagai suaminya, yang demikian itu tidaklah bisa 

dikategorikan sebagai perilaku nusyuz, sebab hal tersebut merupakan 

konsekwensi logis dari sikap Pemohon/Terbanding yang memulangkan 

Termohon/Pembanding ke rumah orang tuanya, sehingga dengan demikian 

tidak adanya pelayanan dimaksud adalah sah dan beralasan menurut  

hukum ; 

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

pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Termohon/ Pembanding selaku 

Pengggugat Rekonvensi tidak terbukti bertindak dan berprilaku  nusyuz 

sebagaimana pendapat pengadilan tingkat pertama, atau dengan kata lain, 

yang bersangkutan bukanlah isteri yang bertindak dan berprilaku nusyuz, 

sehingga dengan demikian secara hukum ia tetap berhak untuk mendapatkan 

hak-hak selaku isteri yang taat kepada suami sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding selaku Penggugat 

Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon/Terbanding selaku 

Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran nafkah  madhiyah selama 18 bulan 

dipulangkan ke rumah orang tuanya, dalam gugatan mana digabungkan antara 

nafkah dirinya selaku isteri dengan nafkah anak-anaknya dengan besaran 

nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga 

total keseluruhannya menjadi Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta 

rupiah); 
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Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan 

secara terpisah tanpa digabungkan antara nafkah madhiyah isteri dengan 

nafkah madhiyah anak, dan nafkah madhiyah isteri  akan dipertimbangkan lebih 

dahulu secara berurutan dengan hak-hak isteri lainnya yang juga masuk  dalam 

materi gugat rekonvensi; 

Menimbang, bahwa  Pemohon /Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi 

tidak menyangkal bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut telah 

tidak memberi nafkah kepada Termohon/Pembanding selaku Penggugat 

Rekonvensi, hal tidak adanya penyangkalan mana tersirat dalam replik maupun 

dalam kontra memori  bandingnya bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal 

tersebut hanyalah melaksanakan kewajiban selaku seorang ayah terhadap 

anak-anaknya, yakni melalui transfer pada rekening tabungan anak-anaknya 

itu, tanpa melaksanakan kewajibannya selaku seorang suami  terhadap 

Termohon/ Pembanding sebagai isterinya. Dengan demikian secara diam-diam 

Pemohon/Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa 

selama terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 telah tidak memberi 

nafkah wajib kepada Termohon /Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana  tersebut di atas, maka gugatan pembayaran nafkah madhiyah 

isteri yang diajukan oleh Termohon/Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi 

adalah beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu secara prinsip dapat 

dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akan ditentukan 

sendiri oleh majelis pengadilan tingkat banding; 

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan pengadilan tingkat 

pertama besaran penghasilan Pemohon/Terbanding selaku Tergugat 

Rekonvensi tidak terungkap secara jelas, namun oleh karena yang 

bersangkutan adalah seorang pimpinan cabang sebuah bank BUMD, dan 

Termohon/Pembanding pun selaku Penggugat Rekonvensi adalah juga 

seorang pejabat pada perusahaan BUMD, maka adalah layak dan patut apabila 

besaran nominal nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Pemohon/ 
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Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi kepada Termohon / Pembanding 

selaku Penggugat Rekonvensi ditetapkan 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 

setiap bulannya, sehingga dengan demikian untuk selama 18 bulan menjadi 

Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah); 

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut  di atas, 

maka Pemohon/ Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk 

membayar nafkah madhiyah yang terhutang kepada Termohon/ Pembanding 

selaku Penggugat Rekonvensi untuk selama 18 bulan sejumlah 

Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah); 

Menimbang,  bahwa selain menggugat pembayaran nafkah madhiyah yang 

terhutang sebagaimana terurai di atas, Termohon/Pembanding selaku 

Pengggugat Rekonvensi juga menggugat pembayaran nafkah iddah selama 3 

(tiga) bulan dengan rincian untuk setiap bulannya Rp.5.000.000,- (lima juta 

rupiah), sehingga untuk masa selama 3 (tiga) bulan dihitung menjadi 

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ditambah pula gugatan pembayaran 

kiswah berupa emas murni seberat 200 (dua ratus) gram; 

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dalam perkara a quo adalah 

karena cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding selaku Tergugat 

Rekonvensi, dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi 

Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas 

suami wajib memberi dan bekas isteri berhak untuk memperoleh nafkah iddah, 

maskan dan kiswah, kecuali bekas isteri nusyuz; 

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Termohon/ 

Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai 

bekas isteri telah dinyatakan tidak terbukti bertindak dan berprilaku nusyuz; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan tentang pembayaran 

nafkah iddah dan sekaligus pembayaran kiswah sebagaimana yang diajukan 

oleh Termohon / Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi adalah beralasan 

menurut hukum, dan pada prinsipnya dapat dikabulkan dengan ketentuan 

bahwa besaran nominal nafkah iddah dan kiswah tersebut akan 
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dipertimbangkan sebagai satu kesatuan tanpa dipisah-pisahkan, dan untuk itu 

majelis pengadilan tingkat banding berpendapat dan memandang layak dan 

patut bila besaran nafkah iddah  inklusif kiswah  ditetapkan Rp.4.000.000,- 

(empat juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga untuk masa selama 3 (tiga) 

bulan dihitung menjadi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah); 

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas, 

maka Pemohon/ Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi dihukum agar 

membayar nafkah iddah inklusif kiswah kepada Termohon/ Pembanding selaku 

Pengguat Rekonvensi untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.12.000.000,- 

(dua belas juta rupiah); 

Menimbang, bahwa selain menggugat pembayaran nafkah madhiyah, 

nafkah iddah dan kiswah sebagaimana terurai di atas, Termohon/Pembanding 

selaku Penggugat Rekonvensi juga menggugat pembayaran mut’ah berupa 

emas murni (emas batangan) seberat 100 (seratus) gram; 

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa putusnya 

perkawinan dalam perkara a quo adalah karena cerai talak yakni atas kehendak 

suami, dan sesuai ketentuan pasal 149 huruf a jo Pasal 158 Kompilasi Hukum 

Islam, maka bekas suami wajib memberi mut’ah yang layak kepada bekas 

isterinya, baik berupa uang ataupun benda kecuali bekas isteri tersebut  qobla 

al dukhul; 

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, posisi isteri dalam keadaan ba’da  

al dukhul dengan bukti telah lahirnya 2 ( dua ) orang anak dari perkawinan 

mereka; 

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan dalam perkara a quo 

atas kehendak suami dan isteri dalam keadaan ba’da al dukhul, maka dengan 

demikian gugatan pembayaran mut’ah yang diajukan oleh Termohon / 

Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi adalah beralasan menurut hukum, 

dan pada prinsipnya dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran 

nominalnya akan dipertimbangkan dan ditentukan  sendiri oleh majelis hakim 

pengadilan tingkat banding; 
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Menimbang, bahwa oleh karena masa pengabdian Termohon/ Pembanding  

selaku Penggugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai isteri telah cukup 

lama, sejak tanggal 24 agustus 1998 dan telah melahirkan dan mengasuh 2 

(dua) orang anak dari perkawinannya itu, maka adalah layak dan patut apabila 

besaran mut’ah yang harus dibayarkan kepadanya oleh Pemohon/ Terbanding 

selaku Tergugat Rekonvensi ditetapkan berupa emas murni (emas batangan) 

seberat 50 (lima puluh) gram; 

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas, 

maka Pemohon /Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi harus dihukum agar 

membayar mut’ah kepada Termohon/Pembanding selaku Penggugat 

Rekonvensi berupa emas murni (emas batangan) seberat 50 (lima puluh) gram; 

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan pembayaran nafkah 

madhiyah isteri yang terhutang, Termohon/ Pembanding selaku Penggugat 

Rekonvensi juga menggugat pembayaran biaya hadlonah yang terhutang untuk 

selama 18 (delapan belas) bulan, meliputi biaya hidup, kesehatan dan 

pendidikan anak-anaknya sejak bulan Mei 2013; 

Menimbang, bahwa di samping Pemohon/ Terbanding selaku Tergugat 

Rekonvensi telah menyatakan bahwa selama 18 (delapan belas) bulan pisah 

tempat tinggal tersebut ia tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya dengan 

mentransfer uang melalui rekening tabungan anak-anaknya itu, hal pernyataan 

mana tidak mendapatkan penyangkalan dari Termohon/Pembanding selaku 

Penggugat Rekonvensi, sehingga pernyataan Pemohon/Terbanding selaku 

Tergugat Rekonvensi tersebut harus dianggap benar, bahwa ia telah 

melaksanakan kewajibannya memberi nafkah untuk anak-anaknya itu secara 

langsung tanpa melalui Termohon/Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi. 

Disamping hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 

K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003 yang antara lain mengandung kaidah hukum 

“bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil 

intifa’ bukan lit tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan 

nafkah kepada anaknya ( madhiyah ) tidak bisa digugat”; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, 

maka gugatan pembayaran nafkah madhiyah untuk anak-anaknya yang 

diajukan oleh Termohon/Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi adalah 

tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus ditolak; 

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi 

juga menggugat pembayaran biaya hadlonah untuk kelangsungan hidup dan 

biaya pendidikan kedua orang anaknya ke depan dengan besaran 1/3               

(sepertiga) bagian dari seluruh penghasilan Pemohon/Terbanding selaku 

Tergugat Rekonvensi, atas gugatan mana pengadilan tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon/Terbanding selaku 

Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anaknya itu untuk 

setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), di luar 

biaya pendidikan dan kesehatan, dalam putusan mana tidak dijelaskan kepada 

siapa kewajiban tersebut harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding selaku 

Tergugat Rekonvensi, padahal dalam putusan tersebut sekaligus pula telah 

ditetapkan bahwa pemegang hak hadlonah atas anak kedua, yakni Anak 2 

adalah Termohon/Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi sebagai ibu 

kandungnya, sementara untuk anak pertama diserahkan kepada anak yang 

bersangkutan untuk memilih, ikut ayahnya atau ikut ibunya, tanpa diputus oleh 

pengadilan tingkat pertama;  

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan 

pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama tersebut, dan oleh 

karena itu pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan berdasarkan 

pendapatnya sendiri; 

Menimbang, bahwa untuk menghindari timbulnya persoalan hukum di 

belakang hari terkait dengan pelaksanaan pembayaran biaya hadlonah yang 

telah dan akan ditetapkan beban pembayarannya atas Pemohon/Terbanding 

selaku Tergugat Rekonvensi, dipandang perlu untuk terlebih dahulu pengadilan 

tingkat banding menetapkan tentang siapa pemegang hak hadlonah, bukan 
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hanya atas anak kedua, tetapi juga mencakup anak pertama, karena keduanya 

sama-sama belum dewasa; 

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa oleh 

karena anak pertama yang bernama Anak 1 tersebut telah berusia lebih dari 12 

(dua belas) tahun, sesuai ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, 

maka hak asuhnya tidak dipertimbangkan lagi karena anak tersebut dapat 

memilih untuk ikut ayah atau ibunya; 

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam 

memahami dan menerapkan ketentuan  Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum 

Islam tersebut dalam penyelesaian perkara a quo, karena dalam hal terjadi 

sengketa, maka pilihan anak yang sudah mumayyiz tersebut harus digali oleh 

majelis hakim dalam persidangan untuk kemudian pilihan anak yang 

bersangkutan diimplementasikan dan dituangkan dalam putusan pengadilan 

sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab atas hak pengasuhannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada pengadilan 

tingkat pertama yang tak tersanggahkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, 

maka pengadilan tingkat banding berpendapat dan sekaligus menetapkan 

bahwa selama terjadinya pisah tempat antara kedua belah pihak berperkara, 

kedua orang anak dimaksud, yakni Anak 1 (perempuan, lahir pada tanggal 27 

Juni 1999) dan Anak 2 (laki-laki, lahir pada tanggal 20 Oktober 2004) 

kesemuanya telah berada dan sekaligus telah memilih untuk ikut ibu kandung 

mereka, sehingga oleh karenanya Termohon/Pembanding selaku Tergugat 

Rekonvensi sebagai  ibu kandung anak-anak tersebut harus ditetapkan sebagai 

pemegang hak hadlonah atas kedua orang anak tersebut; 

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama mengenai 

pembebanan biaya hadlonah sebagaimana tersebut di atas, perlu dikoreksi 

sekaligus dengan penegasan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 105 huruf c dan 

Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara 

kedua orang tua, maka semua biaya hadlonah, meliputi biaya pemeliharaan 



 

 

 
halaman 16 dari 20 halaman 

 

dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bapak/ayahnya in casu 

Pemohon/Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuannya 

sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus diri sendiri; 

 Menimbang, bahwa pembebanan biaya hadlonah di luar biaya kesehatan 

dan pendidikan sebagaimana pada amar putusan pengadilan tingkat pertama a 

quo mengandung kerancuan sekaligus mengaburkan makna dan ruang lingkup 

konsep hadlonah itu sendiri, karena menurut ketentuan Pasal 41 huruf b 

Undang-undang Nomor I Tahun 1974, biaya hadlonah itu mencakup biaya 

pemeliharaan dan pendidikan anak semata-mata berdasarkan kepentingan 

anak, sudah barang tentu yang dimaksud biaya pemeliharaan dalam ketentuan 

pasal tersebut mencakup pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dari 

segala bentuk bahaya yang mengancam keselamatan anak, termasuk dari 

gangguan penyakit, begitu pula aspek pendidikan yang merupakan aspek 

penting dari konsep hadlonah, yang sudah barang tentu cakupan maknanya 

sangat luas, dan tidak bisa dibatasi semisal hanya biaya pendidikan formal 

semata;  

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut di atas, baik dalam 

pertimbangan maupun dalam bunyi selengkapnya dari amar tersebut tidak 

secara tegas dan lugas mengandung penjelasan tentang batasan peruntukan 

dari biaya hadlonah yang disebutnya dengan “nafkah anak” dimaksud, dan 

tidak pula mengandung penjelasan kepada siapa biaya pemeliharaan 

kesehatan dan biaya pendidikan anak-anak tersebut dibebankan, kepada salah 

satu di antara kedua belah pihak atau kepada keduanya secara bersama-sama; 

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi a quo, besaran nominal 

biaya hadlonah yang digugat adalah 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan 

penghasilan Pemohon/ Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi. Namun 

demikian, oleh karena dalam persidangan pengadilan tingkat pertama prihal 

besaran penghasilan Pemohon/ Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi tidak 

terungkap secara jelas kecuali jabatannya sebagai pimpinan cabang sebuah 

bank BUMD, maka majelis pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa 
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pada prinsipnya gugatan tentang pembayaran biaya hadlonah a quo dapat 

dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akan ditentukan 

sendiri oleh majelis pengadilan tingkat banding; 

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

pengadilan tingkat banding berpendapat adalah layak dan patut dan dipandang 

sesuai dengan kemampuan Pemohon/ Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi 

apabila besaran nominal biaya hadlonah untuk kedua orang anaknya yang 

berada dalam asuhan Termohon/ Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi 

ditetapkan minimal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya 

sampai anak tersebut dewasa/dapat hidup mandiri; 

Menimbang, bahwa  dengan demikian maka Pemohon/ Terbanding selaku 

Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya hadlonah kedua 

orang anaknya kepada Termohon / Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi 

untuk setiap bulannya minimal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak-

anak tersebut dewasa/ dapat hidup mandiri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah 

dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 

0391/Pdt.G/2014/PA.Bn, tanggal 2 Februari 2015 sepanjang yang mengenai 

gugat rekonvensi tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan, untuk 

kemudian pengadilan tingkat banding akan mengadili berdasarkan 

pertimbangan dan pendapatnya sendiri; 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI   

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, 

oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan 

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

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara 

ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding dan untuk 

tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding; 
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Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

MENGADILI 

Menyatakan permohonan banding Termohon/ Pembanding dapat diterima; 

 

DALAM KONVENSI 

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 

0391/Pdt.G/2014/PA.Bn, tanggal 2 Februari 2015; 

 

DALAM REKONVENSI  

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 

0391/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 2 Februari 2015; 

 

MENGADILI SENDIRI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;  

2. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat 

(Penggugat) berupa : 

2.1. Nafkah madhiyah yang terutang sejumlah Rp.54.000.000,- (Lima 

puluh empat juta rupiah); 

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah); 

2.3. Mut’ah berupa emas murni dalam bentuk batangan seberat 50 (lima 

puluh) gram; 

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah atas kedua 

orang anak yang terlahir dari perkawinannya dengan Tergugat, masing-

masing bernama Anak 1 (perempuan, lahir tanggal  27 Juni 1999) dan Anak 

2 (laki-laki, lahir tanggal 20 Oktober 2004); 
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4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya 

hadlonah kedua orang anaknya sebagaimana tersebut pada amar  angka 3 

(tiga) di atas untuk setiap bulannya minimal Rp.4.000.000,- (empat juta 

rupiah); 

5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya; 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

-   Membebankan biaya perkara ini untuk tingkat pertama kepada Pemohon / 

Terbanding sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) 

dan untuk tingkat banding kepada Termohon/Pembanding sejumlah 

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

  

Demikianlah diputuskan dalam sidang  permusyawaratan majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu   tanggal 3 Juni  2015  

bertepatan dengan tanggal 15 Sya’ban 1436 oleh kami                                  

Drs. H. Rusdi, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shaleh, M. Hum. dan 

Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim 

Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu tanggal 26 Maret 2015 putusan tersebut pada hari itu juga 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi 

Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Meutia Kamila. S.Ag, S.H. 

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara. 

 

Ketua Majelis, 

dto 

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H. 

 Hakim Anggota,                                            Hakim Anggota, 

dto dto 

Drs. M. Shaleh, M.Hum.                            Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H. 
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                                    Panitera Pengganti, 

dto 

                             Hj. Meutia Kamila, S.Ag. S.H. 

 
 

Perincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Proses…………  Rp. 139.000,- 

2. Biaya Redaksi ……....    Rp.    5.000,- 

3. Biaya Materai ……….     Rp.    6.000,- 

Jumlah ………………..    Rp.150.000,-  (seratus lima puluh ribu rupiah) 

 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 
Panitera 
 
 
 
Drs .H. M. Nawawi, M.H. 
 
 

 


