Salinan

P U T U S A N
Nomo: 38/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata
tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :
Pembanding, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
alamat tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, semula
sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;
MELAWAN
Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
kediaman di Kabupaten Kuningan, semula sebagai
Penggugat sekarang sebagai Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara permohonan banding tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARANYA:
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan
putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 1118/Pdt.G/2010/PA. Kng
tanggal 6 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1431 H.
yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuningan untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana yang telah ditentukan untuk dicatat pada buku yang telah
disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah );
Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1118/Pdt.G/2010/PA.Kng tanggal 13
Desember 2010 yang menyatakan Tergugat /Pembanding mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kuningan dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak
lawannya pada tanggal 16 Desember 2010;
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Menimbang , bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding
pada tanggal 13 Desember 2010 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan
Agama Kuningan pada tanggal 14 Desember 2010 dan telah diberitahukan
kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Desember 2010;
Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah
mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Desember 2010 yang
telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan tanggal28 Desember
2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24
Desember 2010;
Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage)
sebagaimana surat pemberitahuan Juru Sita Pengganti tanggal 18 Januari 2011
dan menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas
perkara ( inzage);
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa putusan aquo dijatuhkan pada tanggal 6 Desember
2010 dihadapan Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding
dan kemudian Surat Pemberitahuan (Relaas) putusan diberitahukan kepada
Tergugat/Pembanding tanggal 08 Desember 2010, selanjutnya permohonan
banding Tergugat/ Pembanding diajukan pada tanggal 13 Desember 2010,
maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga permohonan banding
Tergugat/ Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;
Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa
yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan
tingkat pertama di dalam amar putusannya,sepenuhnya dapat disetujui untuk
dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding
sendiri karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku,
namun pengadilan tinggi agama memandang perlu menambahkan
pertimbangannya sendiri sebagai berikut;
Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya
mengajukan keberatan tentang isi surat pemberitahuan putusan yaitu terdapat
kalimat: bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek
tersebut dan seterusnya, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi
hal tersebut menurut hukum tidak mempengaruhi putusan aquo, karena
putusan dibacakan oleh pengadilan tingkat pertama diluar hadirnya tergugat
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sedangkan pada sidang-sidang sebelumnya Tergugat/ Pembanding hadir, jadi
bukan putusan verstek akan tetapi putusan contradictoir;
Menimbang, bahwa salinan putusan aquo telah diterima dan
telah dibaca / dipelajari oleh Tergugat / Pembanding, sehingga langkah
Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan
tersebut, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 7
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan pencantuman kalimat tersebut
oleh Juru Sita Pengganti adalah salah dan keliru ,oleh karena itu kalimat
tersebut dalam Surat Pemberitahuan ( Relaas) Nomor 1118/Pdt.G/2010/PA.Kng
tanggal 08-12-2010 harus dikesampingkan;
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding
(saksi Santi binti Cucu Junaedi dan saksi Apandi bin Perwata Atmaja) adalah
berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga memenuhi persyaratan
formil dan materiil suatu kesaksian, secara formil kesaksian para saksi
diucapkan di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR, lagi
pula keterangan saksi tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus
menerus;
Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus dalam rumah
tangga yang tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan pada penyebab
cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah
benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan
lagi sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula untuk tidak
melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah
dan sulit didamaikan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, lagi pula
antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat
didamaikan lagi, serta sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi,
sehingga dimungkinkan untuk terjadi perceraian;
Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti
tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat
dikuatkan;
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada
tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;
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Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan
yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI
-

-

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Tergugat/Pembanding formal dapat diterima;
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1118 / Pdt.G /
2010/PA.Kng tanggal 6 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 30
Dzulhijjah 1431 H, yang dimohonkan banding;
Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin Tanggal 21 bulan Maret Tahun 2011 Masehi bertepatan
dengan 16 Bulan Rabiul Tsani Tahun 1432 Hijriyyah oleh kami Drs. H. YAHYA
KHAERUDDIN, SH Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. NIKMAT HADI, SH., dan
Drs. H. BARHAKIM S. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta
dibantu oleh Dra. NAFI’AH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara ;
Ketua Majelis
ttd
Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.,
Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. BARHAKIM S.SH.,

Drs. H. NIKMAT HADI, SH.,
Panitera Pengganti
ttd
Dra. N A F I ‘ A H

Perincian biaya proses :
1. Biaya Materai …………………………….. Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi …………………………….. Rp. 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK ……………. Rp. 139.000,00
J u m l a h ……………………………… Rp. 150.000,00
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Untuk salinanyang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

ttd
H. TRI HARYONO, SH.

