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P U T  U S A N   S E L A 

Nomor  10/Pdt.G/2013/PTA Bn. 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat 

banding  dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara 

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

Pembanding, umur  36 tahun,  agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, 

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Kabupaten Rejang 

Lebong, untuk tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 

juli 2013, selanjutnya disebut penggugat/  pembanding; ----------------------- 

m e l a w a n 

Terbanding,  umur 54  tahun,  agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta,  

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di kabupaten Rejang 

Lebong, untuk tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 

Juli 2013, selanjutnya disebut tergugat/ terbanding; ---------------------------- 

 

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

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan 

dengan perkara ini;----------------------------------------------------------------------------------- 

TENTANG  DUDUK PERKARANYA 

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 

0143 / Pdt.G / 2013 / PA.Crp, tanggal  2 Juli  2013 M, bertepatan dengan tanggal  23 

Sya’ban 1434 H., yang amarnya berbunyi : ------------------------------------------------------ 

- Menolak gugatan penggugat;------------------------------------------------------------------- 

- Membebankan  kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 

241.000,00- ( dua ratus empat puluh  satu ribu rupiah);----------------------------------- 

Menimbang, bahwa terhadap putusan  Pengadilan Agama Curup  tersebut 

penggugat/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya melalui kuasanya yang sah  

mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama  Bengkulu melalui 

Pengadilan Agama Curup sesuai Akta Permohonan  Banding tanggal  09 Juli  2013;----- 
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Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara 

seksama kepada pihak tergugat/terbanding   pada tanggal  12 Juli  2013;-------------------- 

Menimbang, bahwa penggugat / pembanding telah melengkapi berkas 

permohonan bandingnya dengan memori banding  tanggal  16 Juli 2013, yang telah 

diberitahukan dan diserahkan  kepada  pihak tergugat/terbanding  pada tanggal 17 Juli 

2013 ;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang,  bahwa tergugat/ terbanding  tidak mengajukan kontra memori 

banding sesuai surat keterangan tanggal   1 Agustus 2013;------------------------------------        

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding penggugat / 

pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta 

memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, lagi pula telah dengan 

sempurna diberitahukan kepada tergugat/terbanding, maka permohonan banding 

tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding telah mempelajari dan 

meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara sidang, 

alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan  resmi putusan 

Pengadilan Agama Curup Nomor 0143/Pdt.G/2013/PA Crp.  tanggal 2 Juli 2013 M. 

bertepatan dengan tanggal 23 Sya’ban  1434 H., memori banding yang diajukan oleh 

penggugat/pembanding, maka pengadilan  tingkat banding  berpendapat, bahwa 

pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo 

kurang sempurna sehingga harus dilengkapi tentang hal-hal yang diuraikan di bawah ini; 

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengamanatkan kepada 

pengadilan in casu Pengadilah Agama, bahwa dalam proses penyelesaian perkara 

(sengketa) harus terlebih dahulu ditempuh melalui mediasi, dan proses mediasi ini 

adalah bersifat wajib, dalam arti tidak ditempuhnya prosedur mediasi berdasarkan 

PERMA tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau 

Pasal 154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum; ---------------------------- 

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pengadilan tingkat pertama telah 

kurang bersungguh-sungguh dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang terkandung 

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, hal mana nampak jelas bahwa  proses 

mediasi, mulai pelaksanaan sidang pertama, penunjukan mediator, pelaksanaan mediasi, 
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dan laporan mediator tentang tidak berhasilnya mediasi, kesemuanya berlangsung hanya 

dalam satu hari saja, yaitu pada tanggal 26 Maret 2013 ;---------------------------------------      

  Menimbang, bahwa mencermati proses persidangan sebagaimana tertera 

dalam  berita acara sidang dan juga pertimbangan hukum   sebagaimana tertuang dalam 

putusan , tampak pengadilan tingkat pertama belum memeriksa dan mempertimbangkan 

dengan cermat seluruh  posita gugatan penggugat, karena dalam pemeriksaan dan 

pertimbangan hukumnya telah tidak memeriksa dan mempertimbangkan dengan 

seksama posita gugat angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), dan bahkan kurang cermat dalam 

merumuskan pokok sengketa yang hanya difokuskan pada posita gugat  angka 2 (dua);--  

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang 

diajukan oleh penggugat/pembanding dalam memori bandingnya yang sekaligus pula 

menyertakan kesaksian tertulis 2 (dua) orang saksi yang disampaikan di luar 

persidangan, setelah dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan 

sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, pengadilan tingkat banding berpendapat 

bahwa pengadilan tingkat pertama kurang memberi kesempatan kepada 

penggugat/pembanding untuk mengajukan bukti-bukti guna menguatkan dalil-dalil 

gugatannya ;------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa penyangkalan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat 

sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulisnya adalah penyangkalan berklausula yang 

menurut pengadilan tingkat banding perlu dibuktikan kebenaran klausulnya. Di samping 

itu, dalam jawabannya tersebut tidak tercermin sedikitpun bahwa tergugat masih 

menginginkan utuhnya kembali rumah tangganya dengan penggugat, semisal adanya 

upaya damai yang sungguh-sungguh, bahkan tidak pula ungkapan cinta sekalipun ;------- 

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa dalam memeriksa 

perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran seharusnya pengadilan 

mendengarkan keterangan keluarga dekat keduabelah pihak, yang dalam perkara a quo 

pengadilan tingkat pertama belum mendengar keterangan keluarga dekat pihak tergugat; 

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

pengadilan tingkat banding memperoleh alasan untuk memerintahkan pengadilan tingkat 

pertama untuk membuka kembali perkara yang dimohonkan banding, supaya 

memanggil kedua belah pihak berperkara dengan memerintahkan dan memberikan 
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kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian 

dan atau mengajukan saksi-saksi yang dikehendaki ataupun alat-alat bukti lainnya ;------ 

Menimbang, bahwa guna melengkapi pemeriksaan seperti di atas, maka 

pengadilan tingkat banding memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk membuka 

kembali persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara guna melengkapi 

pemeriksaan mengenai hal-hal yang dikemukakan pengadilan tingkat banding 

sebagaimana tersebut di atas dan secepatnya mengirimkan hasil pemeriksaan dimaksud 

kepada pengadilan tingkat banding;---------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala biaya yang timbul dalam 

perkara ini sebagai akibat putusan sela pengadilan tingkat banding ini, ditangguhkan dan 

akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;------------------------------------ 

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan 

peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;----------------------------------------------------- 

 

M E N G A D I L I 

- Menyatakan, permohonan banding  penggugat/pembanding dapat diterima;----------- 

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara;------------------------------------ 

- Memerintahkan Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa ulang perkara ini 

dalam persidangan Pengadilan Agama Curup memenuhi apa yang dimaksudkan 

dalam putusan sela ini;---------------------------------------------------------------------- 

- Memerintahkan Pengadilan Agama Curup untuk secepatnya mengirimkan hasil 

pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas kepada pengadilan tingkat banding;---- 

- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;----- 

 

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu  pada hari Senin  tanggal 30 September 2013 M.,   

bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqoidah  1434 H., yang telah diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Rusdi, S.H., M.H. sebagai ketua 

majelis,  Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.  dan Drs. M. Shaleh, M.Hum,  masing-

masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu dengan surat penetapan Nomor 10 /Pdt.G / 2013 / PTA.Bn, tanggal   

10 September 2013 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding  dengan dibantu 

oleh  Drs. Bukhori sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah 

pihak yang berperkara. 

 

Ketua Majelis, 
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dto 

 

Drs. H.  R u s d i , S.H., M.H. 

 

                Hakim Anggota,                                                  Hakim Anggota, 

 

 dto dto 

 

     Drs.  H. Burdan Burniat, S.H., M.H.                               Drs. M. Shaleh,  M.Hum. 

 

Panitera Pengganti, 

 

dto 

 

Drs. Bukhori 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

 

 
 

Drs. H. M. Nawawi 
 


