
P U T U S A N
Nomor:  27/Pdt.G/2011/MS.Aceh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara  cerai talak pada tingkat 

banding  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  putusan  sebagai 

berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS , 

tempat tinggal di  Kota Langsa. Dalam hal ini Pemohon pada 

hari  sidang  V  memberi  kuasa   khusus  kepada  Tengku  Fitra 

Yupina,SH.  &  Endah  Agustini  Siregar,SH.Advokat/Penasehat 

Hukum pada  kantor  Advokat  ”  Tengku  Fitra  Yupina,SH.dan 

Rekan”  pada  tanggal  23  Oktober  2010  dengan  Register 

Nomor;12/SK/XI/2010/MS.Lgs.  tanggal  08  November  2010 

beralamat  di  Jl.Cemara  Gang  Turi  NO.29  Medan,   dahulu 

sebagai Pemohon, sekarang Pembanding; 

L A W AN

Terbanding umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS , 

tempat  tinggal  di  Kota Langsa.  dahulu sebagai  “  Termohon, 

sekarang Terbanding; 

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan 

perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan 

Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 210/Pdt.G/2010/MS.Lgs. tanggal 30 Desember 

2010 M.bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1432 H. yang amarnya berbunyi 

sebagai berikut;
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DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 

2. Memberi izin kepada Pemohon  untuk menjatuhkan talak satu Raj`i terhadap 

Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah Putusan ini 

berkekuatan hukum tetap ; 

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebahagian ;

2. Menghukum Pemohon  Konvensi  (Tergugat  Rekonvensi)  untuk  membayar 

nafkah Iddah kepada Termohon konvensi (Penggugat  Rekonvensi)  sebesar 

Rp.7.500.000.-  (tujuh  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  selama   Termohon 

Konvensi ( Tergugat Rekonvensi) menjalani masa Iddah ; 

3. Menghukum  Pemohon  Konvensi  (Tergugat  Rekonvensi)  untuk 

mengembalikan  mahar  Termohon  Konvensi  (Penggugat  Rekonvensi) 

sebanyak  8  mayam  emas  murni  dan  mas  bawaan  Termohon  Konvensi 

(Pemohon Rekonvensi) sebanyak 4 mayam emas murni  ;

4. Menetapkan Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi) sebagai pemegang 

hak hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx (umur 9 tahun) dan 

xxxxxx (umur 7 tahun) ;

5. Menghukum Pemohon  Konvensi  (Tergugat  Rekonvensi)  untuk  membayar 

nafkah kedua anak tersebut untuk saat ini Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) 

setiap bulannya ; 

6. Menolak gugatan dalam Rekonvensi selain dan selebihnya; 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Memerintahkan Panitera  Mahkamah Syar’iyah Langsa untuk mengirimkan 

Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor 

Urusan  Agama  /Pegawai  Pencatat  Nikah  Kecamatan  tempat  pernikahan 
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Pemohon  Konvensi  (Tergugat  Rekonvensi)  dan  Termohon  Konvensi 

(Pemohon Rekonvensi)   dan tempat tinggal Pemohon Konvensi (Tergugat 

Rekonvensi) dan Termohon Konvensi (Pemohon Rekonvensi);

2. Menghukum Pemohon  Konvensi  (Tergugat  Rekonvensi)  untuk  membayar 

biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu 

rupiah) ; 

Membaca  surat  pernyataan  banding  yang dibuat  oleh  Panitera  Mahkamah 

Syar'iyah Langsa bahwa Pemohon/Pembanding pada tanggal 06 Januari 2011 telah 

mengajukan  banding  atas  putusan  Mahkamah  Syar'iyah  Langsa  Nomor: 

210/Pdt.G/2010/MS-Lgs., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada 

pihak lawannya pada tanggal 12 Januari 2011;

Memperhatikan  memori  banding  yang  diajukan  pihak  Pembanding  dan 

kontra memori banding yang diajukan oleh terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  banding  yang  diajukan  oleh 

Pembanding  dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana  menurut 

ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut  formal dapat 

diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan 

seksama berkas perkara a quo  berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan 

dan diputuskan hakim pertama  ada yang sudah tepat dan benar dan ada pula yang 

harus diperbaiki sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut:

DALAM KONPENSI:

Menimbang,  bahwa Mahkamah Syar'iyah  Aceh pada  dasarnya  sependapat 

dan  dapat  menyetujui   pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  tingkat  pertama 

menyangkut dengan permonon konpensi dari  Pemohon konpensi/Pembanding, akan 

tetapi  Majelis  Hakim Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  perlu  menambah  pertimbangan 

hukum tersebut sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------
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             Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan oleh 

Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah 

Aceh berpendapat dan menyatakan sebagai hukum bahwa alasan-alasan permohonan 

Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dapat di kwalifikasikan 

kedalam maksud dan tujuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor;1 Tahun 1974, 

jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinta Nomor:9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam;

             Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, permohonan 

Aquo formal dapat dikabulkan berdasarkan pasal 39 (1)  Undang-undang Nomor:1 

Tahun 1974 jo. Pasal 65, pasal 70 Undang-undang Nomor:7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama  yang dirubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor:50 Tahun 2009;

DALAM REKONPENSI;

              Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat dengan Hakim 

pertama yang telah menolak tuntutan Penggugat rekonpensi tentang sewa rumah , 

nafkah yang lalu dan upah Pembantu, namun Hakim pertama kurang cermat dalam 

memberikan  pertimbangan  hukum.  Untuk   itu  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  akan 

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

              Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi atas sewa 

rumah sejak tahun 2006 sampai 2009 sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta 

rupiah)  Majelis  Hakim  banding  berpendapat,  bahwa  walaupun  Penggugat 

Rekonpensi  telah  menyampaikan  bukti-bukti  surat  berupa  bukti  T.3  pembayaran 

sewa  rumah  untuk  mulai  5  Desember  2007  s/d  5  Desember  2008  sebanyak 

Rp.5.000.000,-, bukti T.4 pembayaran sewa rumah untuk mulai 5 Desember 2008 s/d 

5 desember 2009  sebanyak Rp.5.000.000,-,dan bukti T.5 pembayaran sewa rumah 

untuk mulai 5 desember 2009 s/d 5 Desember 2010 sebanyak Rp.6.000.000,- namun 

bukti-bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan belum merupakan bukti yang 

sempurna  sedangkan  Penggugat  Rekonpensi  sendiri  tidak  berusaha  untuk 
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meneguhkan  bukti-bukti  tersebut  dengan  keterangan  Saksi  yang  membenarkan 

adanya pembayaran sewa rumah tersebut,  oleh karena itu  tuntutan tersebut  harus 

ditolak;-

              Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi atas nafkah 

yang lewat  untuk  Penggugat  Rekonpensi  dan  2(dua)  orang anak selama 5  tahun 

sebesar Rp.120.000.000,- dan upah pembantu mengurus anak selama 5 tahun sebesar 

Rp.21.000.000,-  Majelis  Hakim  Banding  berpendapat,  bahwa  tuntutan  tersebut 

kabur, sebab tidak bisa dicampur aduk antara nafkah Penggugat Rekonpensi sebagai 

Isteri  Tergugat  Rekonpensi  dengan nafkah anak.  Mengingat  tentang nafkah yang 

lewat khusus untuk anak-anak dan pembantu yang mengurus anak-anak yang telah 

diberikan  oleh  Penggugat  Rekonpensi  adalah  menjadi  tanggungjawab  Penggugat 

Rekonpensi sebagai Ibu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi 

kewajiban tersebut, maka Ibu dapat memikulnya, sebagaimana dikehendaki pasal 41 

huruf b Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 dan  nafkah anak-anak  yang lalu 

adalah lilhajah bukan littamlik maka tuntutan tersebut patut ditolak;

              Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat 

dengan  Hakim  Pertama  dalam  pertimbangan  dan  putusannya  tentang  hadlanah 

meskipun Penggugat Rekonpensi tidak menuntut hadlanah namun karena hadlanah 

masih dalam hubungan yang erat dan masih merupakan bagian subtansi yang tidak 

dapat dipisahkan dari materi gugatan, maka gugatan hadlanah dapat dipertimbangkan 

sesuai  dengan  Jurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor: 

477/K/AG/2010 Tanggal 20 Oktober 2010 dan hal tersebut  merupakan pengecualian 

daripada  azas  utama  petitum,  sedangkan  tentang  nafkah  2  orang  anak  dalam 

pertimbangan  Majelis  tingkat  pertama  Majelis  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  dapat 

menerima,  oleh  karena  itu  pertimbangan  dan  keterangan  diambil  alih  menjadi 

pendapat Mahkamah Syar’iyah Aceh;

              Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat 

dengan Hakim Pertama atas pertimbangan dan amar putusan yang berkaitan dengan 
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nafkah  iddah  untuk  Penggugat  Rekonpensi  namun  Hakim Pertama  tidak  pernah 

mempertimbangkan tentang mut”ah, maskan dan kiswah pada hal secara ex opisio 

dapat menentukan hal tersebut tanpa adanya tuntutan dari Isteri yang akan diceraikan 

suaminya.  Maka  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  149  Kompilasi  Hukum  Islam, 

Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu menentukan besarnya mut’ah, maskan dan kiswah 

yang  harus  dibayar  Tergugat  Rekonpensi  kepada  Penggugat  Rekonpensi.  Maka 

sesuai dengan kepatutan dan keadilan Mahkamah Syar’iyah Aceh memandang perlu 

untuk menetapkan mut’ah,  nafkah iddah,  maskan dan kiswah selama masa iddah 

yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

              Menimbang, bahwa  Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi 

tentang penembalian pinjaman mahar mas murni seberat 8 mayam dan mas bawaan 

Penggugat Rekonpensi 4 mayam, Penggugat Rekonpensi hanya menyampaikan alat 

bukti  Kwitansi/surat yang tidak jelas siapa yang menjualnya dan juga Penggugat 

Rekonpensi  tidak berusaha menambah bukti-bukti  lain yang dapat membuat jelas 

antara peminjaman dan penjualan emas tersebut, maka karena itu tuntutan tersebut 

harus ditolak;

              Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang 

pembayaran 1/3 gaji untuk Penggugat Rekonpensi dan 1/3 gaji untuk anak-anaknya, 

Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyan Aceh berpendapat, bahwa tentang pembagian 

(menghukum Tergugat untuk membayar1/3 gajinya untuk Penggugat dan 1/3 untuk 

anak)  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  berpendapat,  bahwa  tentang 

pembagian gaji akibat adanya cerai talak sebagaimana ditentukan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor;10 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintan Nomor:45 Tahun 1990, 

merupakan  norma  aturan  yang  bersifat   administrasi  Kepegawaian  serta  lebih 

ditujukan  untuk kepentingan internal sesuai organisasi public pemerintahan, oleh 

karena itu tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan dan harus dikesampingkan;

              Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang sita 

jaminan  terhadap  1(satu)  unit  mobil  Honda  Jazz  BG  10  OD,  karena  Penggugat 
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Rekonpensi  tidak  menyebut  secara  lengkap  identitas  yang  melekat  pada  barang 

tersebut antara lain nama pemiliknya  maka permohonan tersebut harus ditolak;

               Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar 

Tergugat Rekonpensi  membayar uang paksa Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) 

Majelis  Hakim Mahkamah Aceh berpendapat  dikarenakan tuntutan tersebut  tidak 

didukung oleh posita, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

               Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang 

Nomor;7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan 

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

Nomor:50  Tahun  2009  pasal  64  A,  maka  Mahkamah  Syar’iyah  Langsa  harus 

diprintahkan  untuk  menyampaikan  salinan  penetapan  ikrar  talak   kepada  Kantor 

Urusan Agama Kecamatan tempat  pernikahan Pemohon Konpensi  dan Termohon 

Konpensi  dan  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  tempat  kediaman  Pemohon 

Konpensi dan Termohon Konpensi;

                Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Syar’iyah 

Langsa Nomor: 210/Pdt-G/2010/MS.Lgs. tanggal 30 Desember 2010 M. bertepeten 

dengan tanggal 24 Muharram 1432 H. harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi 

sebagaimana tersebut dibawah ini;

                Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang 

perkawian,  sesuai  dengan pasal  89 ayat(1) Undang-undang Nomor:7 Tahun 1989 

seagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 dan 

perubahan  yang  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor:50  Tahun  2009  tentang 

Peradilan Agama,  maka biaya perkara dalam tingkat  pertama dibebankan kepada 

Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

                 Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta 

ketentuan Hukum Islam yan berkaitan dengan perkara ini;
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                                                        M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding ;

2. Memperbaiki  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Langsa   Nomor:210/Pdt-

G/2010/MS.Lgs. Tanggal 30 Desember 2010 M. bertepeten dengan tanggal 

24 Muharram 1432 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI;

            a. Mengabulkan permohonanPemohon;

            b. Memberi izin kepada Pemohon             untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon  didepan sidang Mahkamah Syar’iyah Langsa ;

            DALAM REKONPENSI;

             a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

          b. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat 

Rekonpensi ;

              1). Mut’ah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

         2). Nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah) selama Penggugat Rekonpensi menjalani masa iddah;

      c. Menetapkan Termohon Konpensi (Penggugat Rekonpensi) sebagai 

pemegang hak hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx umur 

9 (Sembilan) tahun dan xxxxx (umur 7 tahun);--

      d. Menghukum Pemohon Konpensi (Tergugat Rekonpensi) untuk 

membayar nafkan kedua anak tersebut sekurang-kurangnya 

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa 

melalui Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah;

      e. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

      DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

a. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa untuk 

mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan 

Agama /Pegawai Pncatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan 
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Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon 

Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan tempat tinggal Pemohon 

Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat 

Rekonpensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

b.  Menghukum Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk 

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000 (serstus Sembilan 

puluh satu ribu rupiah);-

  3.Menghukum  Pembanding   untuk  membayar  biaya  perkara  di  tingkat 

banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

             Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

pada Hari Rabu tanggal 20 April 2011 M., bertepatan dengan tanggal 16 

Jumadil Awwal 1432 H. oleh kami Dra. Masdarwiaty,M.A., Hakim Tinggi 

yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu’in dan Drs. H. 

Daroini, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana 

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. 

Helmy Daud sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak 

berperkara;

Hakim Ketua,

Dto.

Dra. MASDARWIATY, M.A.

Hakim Anggota,                                                    Hakim Anggota,

           Dto.                                                                             Dto.                

Drs. H. ABDUL MU’IN,                                     Drs. H. DAROINI,M.Hum.

                                           Panitera Pengganti,

                                                     Dto.

                                        Drs. HELMY DAUD
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Perincian Biaya :

1. Biaya Meterai  …………………Rp.    6.000,-
2. Biaya Redaksi…………………..Rp.   5.000,-
3. Biaya Leges…………………….Rp.    5.000,-
4. Biaya Proses…………………….Rp.134.000,-              

     J u m l a h                        Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 25 Mei  2011 

Panitera Mahkamah Syar’iyah Aceh,
                       dto                                              

Drs. H. SYAMSIKAR                   
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