
REKES PRAKTIK PERADILAN PERDATA  

MEMORI BANDING 

Atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I-A 

Nomor: 346/Pdt.G/ 2019/MS. Bna 

Atas Nama: 

Tergugat Anwar Bin Haitami 

 

Banda Aceh, 25 November 2019 

Kepada Yth, 

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh 

di-  

Jl. T. Nyak Arif Komplek Keistimewaan 

Aceh, Banda Aceh. 

 

Melalui: 

Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

Kelas I-A 

di- 

Jl. Soekarno Hatta KM. 2 Gampong Mibo. 

Kec. Banda Raya, Banda Aceh. 

Dengan hormat, 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

ZURIAH, S.Sy., M.H. 

 

Kesemuanya adalah Advokat/ konsultan Hukum pada Kantor-------------------------------------------

---------------------------------, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 20 November 2019 bertindak 

untuk dan atas nama serta kepentingan hukum pemberi kuasa yang identitasnya tersebut di bawah 

ini: 

 

Nama Lengkap  : ----------------------- 

NIK    : --------------------- 

Tempat/ Tanggal Lahir : --------------------- 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Umur    : 28 Tahun 

Agama    : Islam 

Pendidikan   : S1 (Strata 1) 

Pekerjaan   : Karyawan Kontrak 

Alamat    : Jl. Tgk. Sulaiman Daud №. 05, Gampong Peuniti, Kecamatan  



  Baiturrahman, Kota Banda Aceh. 

 

Untuk Selanjutnya disebut Sebagai------------------------------------------------------PEMBANDING 

Dengan ini mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

Kelas I-A Nomor: 346/Pdt.G/ 2019/MS. Banda Aceh tanggal 17 Oktober 2019 yang amar dan 

diktumnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan Thalaq Satu Ba’in Sughra Tergugat (Anwar Ridha bin Haitami) terhadap 

Penggugat (Raihan Nusyur Binti Hasan); 

3. Menetapkan seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Fatih 

Al-Azka bin Anwar Ridha, Usia 5 Bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan 

(hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandungnya; 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul 

dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). 

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat ------------------------mengajukan permohonan 

Banding pada Hari Rabu, tanggal 30 Oktober  2019 dengan menghadap Panitera Mahkamah 

syar’iyah Banda Aceh bernama Drs. A Mukti S.H sehingga karena demikian permohonan 

Banding tergugat telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan. (Akta Permohonan Banding 

Terlampir) 

Bahwa terhadap putusan tersebut, bagi tergugat oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah 

tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak berpegang pada prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam 

yang setara (Musawwah Ijtima’iyah/Balance Gender) dan hanya mementingkan pihak penggugat 

tanpa melihat fakta persidangan yang ada pada tergugat yang telah berusaha, bekerja keras 

Banting-Tulang sekuat tenaga sebagai Guru ngaji TPA dan Cleaning Service Masjid Raya 

Baiturrahman untuk dapat memenuhi nafkah lahir-bathin dan menyenangkan istrinya (penggugat) 

yaitu Raihan Nusyur binti Hasbi Hasan. Bukan Hanya itu Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah 

juga banyak mengabaikan dalil-dalil tentang kemampuan nafkah oleh suami dan kerelaan istri atas 

apa yang diberikan oleh suami yang terdapat dalam Al-Qur’an (Q.S ath-Thalaq (65): 6-7) dan 

Hadits Rasulullah saw sebagai sumber utama ajaran Islam. Oleh Sebab itu di sini jelas terlihat 

bahwa hakim mengabaikan asas hukum equality before the law (setiap orang setara di hadapan 

Hukum) sebagai Pondasi Penegakan keadilan di Indonesia. 



Bahwa sebelum kami mengajukan alasan keberatan terhadap putusan tersebut, terlebih 

dahulu saya nyatakan dengan tegas bahwa pada dasarnya saya selaku Tergugat tetap pada dalil-

dalil Jawaban (bantahan) yang telah saya sampaikan secara lisan dalam persidangan di Mahkamah 

Syar’iyah Banda Aceh, maka dalil-dalil Nota Pembelaan/jawaban/bantahan tersebut juga sebagai 

dalil yang tidak dapat terpisahkan dengan Memori Banding ini, dan untuk itu mohon Majelis 

Hakim dalam pemeriksaan Tingkat Banding untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang ada pada 

Nota Keberatan dan Nota Pembelaan tersebut. 

  



Adapun Keberatan-keberatan Pembanding adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan perkara 

a quo sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban Pembelaan dan Keberatan dari Tergugat 

dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan yang sebenarnya, oleh karena itu saya 

melampirkan kembali Nota keberatan/bantahan atas tuduhan dan Pembelaan yang sebelumnya 

diabaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menyidangkan perkara 

a quo ini sebelumnya; 

 

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait saksi-saksi dari Penggugat yaitu Hasbi Bin Hasan 

(ayah mertua tergugat) dan Tasmi binti Abdullah (Ibu Mertua tergugat) yang nota bene 

berusaha memisahkan anaknya selaku penggugat (Raihan Nusyur binti Hasbi Hasan ) dengan 

Tergugat (Anwar Ridha Bin Haitami) dengan alasan ketidaksukaan pribadi terhadap Tergugat 

karena fisik dan pekerjaan tergugat sebagai clening service Masjid Raya Baiturrahman serta 

menimbulkan rasa malu karena telah menikahkan Penggugat dengan tergugat yang nota bene 

penggugat seorang Mahasiswa S2 di Turkey. Seharusnya majelis Hakim melihat hal ini sebagai 

sebuah pertimbangan yang besar sebelum memberikan putusan Thalaq Satu Ba’in Sughra 

Tergugat (Anwar Ridha bin Haitami) terhadap Penggugat (Raihan Nusyur Binti Hasan) 

guna menciptakan keadilan Hukum bagi Tergugat; 

 

 

3. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim dalam mengeluarkan putusan tidak berdasarkan prinsip 

keadilan yaitu setiap orang setara di hadapan Hukum (equality before the law), mengabaikan 

asas-asas Hukum keluarga Islam, mengabaikan pasal-pasal dalam buku I tentang Hukum 

Perkawinan yang berkaitan tentang kewajiban suami-istri dalam hubungan perkawinan 

sebagaimana tertera pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No. 1 tahun 1974 

tentang  perkawinan dan juga mengabaikan Al-Qur’an dan hadits sebagai sumber pokok ajaran 

Islam. Karena, fakta hukum dan fakta persidangan telah terbukti bahwa Tergugat selalu 

memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya yang bekerja sebagai guru TPA dan 

Cleaning Service masjid Raya Baiturrahman sebagaimana yang telah dijelaskan tergugat pada 

nota pembelaannya.  Ini berdasarkan dalil Q.S Ath-Thalaq: 7 

      
    

      



     
     

    
Artinya:  

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang 

disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang 

Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan ke lapangan sesudah kesempitan. 

(Q.S Ath-Thalaq: 7) 

 

Dalam  ayat yang lain Allah juga berfirman: 

 

    
   

    
   

Artinya: 

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut 

kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S Al-Baqarah 239) 

 

Adapun makna (interpretasi) ayat di atas yakni menurut kemampuan seseorang. Dengan apa 

yang telah dikenal manusia bahwa setiap manusia memberi nafkah sesuai dengan kadar 

kondisinya. Kadar nafkah yang diberikan tergugat adalah sebagaimana sesuai dengan 

kesanggupannya sebagai guru ngaji TPA dan cleaning service di Masjid Raya Baiturrahman. 

Tergugat tidak dapat memberikan harta berlimpah dan mewah sebagaimana yang diinginkan 

Penggugat. Nafkah yang diberikan tergugat sudah cukup. Oleh sebab itu, tuduhan yang 

diperuntukkan untuk tergugat bahwa tergugat tidak memberi nafkah tidaklah terbukti. Tergugat 

sangat mencintai istrinya (penggugat) dan anak mereka yang baru lahir berusia 5 bulan bernama 

Muhammad Fatih Al-Azka Bin Anwar Ridha. Tergugat sangat ber antusias memberikan 

yang terbaik terhadap istri dan anaknya dan mempertahankan perkawinannya. Maka dari itu, 

kewajiban tergugat sebagai suami sebagaimana tercantum dalam pasal 80 ayat (4) KHI yang 

berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; a. Nafkah, kiswah, dan 

tempat kediaman bagi isteri. telah terpenuhi.  

4. Bahwa penyebab perselisihan dan percekcokan yang terjadi sebagaimana yang diceritakan oleh 

saksi Hasbi bin Hasan karena sifat tergugat arogan tidaklah benar. Perdebatan dalam sebuah 

hubungan perkawinan suami-istri adalah hal yang wajar dan hal itu merupakan bumbu-bumbu 



dalam sebuah pernikahan. Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai. Apalagi saat ini, 

telah dikaruniai seorang putra yang lucu bernama Muhammad Fatih Al-azka berumur 5 bulan 

yang merupakan buah cinta tergugat dan penggugat. Keinginan Tergugat membawa  Putra 

mereka ke rumah Ibu Tergugat adalah menuntut janji dari Penggugat yang sebelumnya sudah 

berjanji akan berkunjung ke rumah mertuanya (saksi Khamsiyah Binti Idris Harun) ini juga 

guna melepas dahaga kerinduan sang nenek untuk melihat cucunya yang bernama Muhammad 

Fatih Al-Azka. Penggugat yang tidak mau melaksanakan janjinya membuat tergugat merasa 

berbuat tegas sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mereka.  Maka timbullah adu mulut 

antara penggugat dan tergugat. Sikap Tegas Penggugat ini juga implementasi dari atas ayat Al-

Qur’an berikut sebagai dasar Hukum Keluarga Islam; 

 

     

    

       

Artinya: 

Dan para perempuan (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 

menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan 

kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S Al-

Baqarah: 228). 

Oleh karena itu, perbuatan tegas tergugat sebagai leader (pemimpin) yang menyebabkan 

perdebatan dibenarkan secara hukum hal ini sejalan dengan Implementasi pasal 31 ayat (3) 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: suami adalah kepala 

keluarga dan isteri adalah Ibu rumah tangga.  

5. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah sejak Tergugat pulang ke rumah 

orang tuanya (selama 3 bulan) tidaklah dipahami bahwa tergugat berpisah sebagai suami istri. 

Penggugat tinggal bersama keluarganya karena setelah melahirkan penggugat ingin dirawat 

oleh orang tua kandungnya sebagaimana tradisi masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh pada 

umumnya. Ternyata, Keadaan persalinan Penggugat yang tinggal di rumah saksi Hasbi bin 

Hasan dan Tasmi Binti Abdullah  selaku orang tua kandung Penggugat dimanfaatkan untuk 

memisahkan antara penggugat dan tergugat. Tergugat tetaplah keberatan berpisah dengan 

Penggugat. Pada fakta persidangan telah disebutkan pada saat terjadi perselisihan antara 

penggugat dan tergugat mereka saling memaafkan dan kemudian berpelukan kembali sebagai 



suami Istri. Oleh sebab itu pertimbangan Hakim dalam putusan perkara a quo yang menyatakan 

bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) 

tidaklah benar; 

 

6. Bahwa pertimbangan majelis hakim pada perkara a quo yang menyatakan perselisihan antara 

tergugat dan penggugat  yang diperparah perseteruan antara orang tua penggugat dengan orang 

tua tergugat, tidak dapat ditemukan solusi untuk kebaikan tidaklah benar. Fakta persidangan 

menunjukkan tergugat lah yang selalu meminta maaf terlebih dahulu. Perselisihan dalam 

keluarga antara pasangan suami istri merupakan hal yang wajar terjadi. Oleh karena itu, Al-

Qur'an memberikan solusi terbaik untuk permasalahan ini bukan malah menceraikan pasangan 

suami-Istri yang saling mencintai. Sebagaimana firman Allah pada surah an-Nisa ayat 35 

berikut: 

    

    

     

     

       

Artinya:  

 Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang 

hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang 

hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa: 35). 

 

Pada ayat di atas Allah menjelaskan, jika dikhawatirkan akan terjadi 

persengketaan/percekcokan (syiqaq) antara suami-istri  maka kirimlah seorang juru damai 

(hakam) dari keluarga perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki. Kedua hakam 

tersebut dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri sendiri, atau oleh keluarga suami-istri 

dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-

undang No. 1/1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 3 KHI yaitu untuk membentuk keluarga 

sakinah mawaddah warahmah akan tercipta kembali. Pada perkara a quo ini belum menempuh 

prosedur yang diperintahkan oleh Al-Qur'an di atas. 

 

7. Bahwa, dalam memutus perkara a quo ini hakim juga mengabaikan pasal 31 Undang-undang 

No. 1/1974 ayat (1) dan (2) Jo. 143 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 



berbunyi: (1) dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua 

belah pihak. (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 

dilangsungkan pada setiap sidang pemeriksaan. Implementasi pasal ini sama sekali tidak 

dilakukan majelis hakim pada setiap sidang pemeriksaan, hakim hanya melakukan 1 kali 

mediasi pada para pihak dan terkesan hanya menjalankan PERMA No. 1/2016 tentang 

mediasi.  

 

8. Bahwa menimbang kepentingan terbaik untuk anak dalam mendapatkan kasih sayang dan hak 

anak sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas  

Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang 

tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Maka  sepatutnya hak asuh anak 

(hadlanah) dikembalikan sebagaimana  kewajiban bersama suami istri dalam perkawinan tidak 

hanya menjadi hak penggugat.  Melihat kepentingan terbaik bagi anak usia 5 bulan yang 

membutuhkan kasih sayang hal tersebut menjadi mudharat (keburukan) jika terjadinya 

perceraian dan putusnya perkawinan antara penggugat (Raihan Nusyur binti Hasbi Hasan) 

dan Tergugat (Anwar bin Haitami). 

 

Bahwa putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat bukanlah jalan yang tepat 

untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang terjadi pada perkara a quo ini mengingat 

keduanya telah di karunia seorang putra, melainkan upaya perdamaian yang dilakukan secara terus 

menerus dengan kesempatan memperbaiki diri masing-masing dan hidup kembali sebagai suami-

istri merupakan jalan terbaik untuk kedua belah pihak. Oleh karenanya putusan majelis hakim 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap tergugat tidak memenuhi rasa keadilan dan terkesan 

berat sebelah, mengingat terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk mahar perkawinan (20 

mayam) pada saat pernikahan, hidup sebagai suami istri dan beban hutang yang ditimbulkan atas 

keberlangsungan rumah tangga tersebut sudah sepatutnya diberikan ‘iwadh sebagai talak tebus 

(khuluk) yang nantinya akan berguna untuk membayar hutang-hutang rumah tangga dan Hutang 

akan mahar pada saat melangsungkan pesta perkawinan yang belum terlunasi hingga saat ini 

(jikalau hakim benar-benar melihat bahwa tidak ada keharmonisan antara penggugat dan tergugat 

dikarenakan ketidaksukaan Penggugat secara fisik kepada tergugat dan rasa malu penggugat 



karena pekerjaan tergugat sebagai cleaning service Masjid Raya Baiturrahman).  Thalaq tebus 

(khuluk) yang dimintakan sesuai dengan firman Allah SWT; 

      

     

      

      

     

Artinya: 

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk 

menebus dirinya.Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barang siapa 

yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah: 229). 

Ayat di atas yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan 

cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh Ini merupakan jalan terakhir demi 

menciptakan keadilan untuk tergugat.  

Namun kami yakin dan percaya dalam hal ini majelis hakim mahkamah Syar’iyah Aceh sangat 

bijak dan Arif dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sehingga nilai-nilai 

keadilan benar-benar dapat dirasakan tergugat (pembanding). 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat 

pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut; 

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding--------------------------

---- 

- Membatalkan Putusan  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tanggal 17 Oktober 2019 

No.346/Pdt.G/2019/MS.Bna;------------------------------------------------------------------------

------- 

- Apabila dipandang perlu, memerintahkan  kepada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk 

membuka kembali sidang pemeriksaan pekara a quo---------------------------------------------

---- 

 

DENGAN MENGADILI SENDIRI: 

Primair: 

Menerima dan mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya; 



  



Subsidair: 

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan 

ketentuan Hukum yang berlaku. 

 

Demikian memori banding ini saya sampaikan atas segala pertimbangan Majelis Hakim saya 

ucapkan Terimakasih. 

 

Hormat Saya 

Kuasa Hukum Pembanding, 

 

 

 

Zuriah, S.Sy., M.H. 

 

 

 


