
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDI TERHADAP PUTUSAN – PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG 

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA 

(Analisis Keadilan Hakim Dalam Membagi Harta Bersama) 

 

SKRIPSI 

 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

 

 

Oleh: 

S. Mahardhika R 

8111411098 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 



ii 

 

 



ii 

 

 



iii 

 

 



iv 

 

iv 

 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar – benar hasil 

karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dari karya orang lain, baik 

sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang 

terdapat dalam skripsi ini dikutup atau dirujuk berdasarkan kode etik 

ilmiah. 

 

Semarang, Mei 2017 

Penulis 

 

 

S Mahardhika R 

8111411098 

 

Dwi
Typewriter



v 

 

 



vi 

 

vi 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

Jika kamu gagal 7 kali maka kamu harus bangkit 8 kali 

 

   Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tuaku, Bapak S Khumaedi dan Ibu Sri 

Rahayu yang selalu memberikan kasih sayang, 

semangat yang luar biasa, serta dukungan moril dan 

materiil kepada penulis, sehingga Penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kakak-kakakku, Uti Setiyati, Rismuji, Sri Wiyati, 

dan Ana Saidah Rahayu, yang selalu memberikan 

semangat dan dukungan kepada Penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

3. Teman-teman Fakultas Hukum UNNES Angkatan 

2011, terimakasih atas persahabatan yang kalian 

berikan. 

4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. 



vii 

 

vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb., 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpah rahmat, 

taufiq serta hidayah dan inayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Studi Terhadap Putusan – Putusan Pengadilan Agama Agama 

Tentang Pembagian Harta Bersama (Analisis Keadilan Hakim Dalam 

Membagi Harta Bersama)”.  

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat do’a, 

bimbingan, serta motivasi yang tinggi dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. 

3. Baidhowi, S.Ag., M.Ag, Dosen Pembimbing I, terimakasih atas waktu yang 

telah diluangkan dalam membimbing, serta nasihat yang diberikan untuk 

kelancaran penyusunan skripsi ini. 

4. Dian Latifiani, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan,  

waktu, ilmu, serta arahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H Penguji Utama, terimakasih atas waktu 

yang telah diluangkan untuk menguji skripsi. 

6. Kedua orang tuaku, bapak S Khumaedi dan Ibu Sri Rahayu yang sangat saya 

sayangi dan cintai, terimakasih atas kasih sayang, kesempatan yang diberikan 

untuk menuntut ilmu, serta dukungan moril dan materiil kepada Penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam 

lindungan-nya. 

7. Saudara-saudaraku tersayang, Uti Setiyati, Rismuji, Sriwiyati, Ana Saidah 

Rahayu yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. 

8. Drs. H. Abdul Kholiq. SH. MH. Ketua Pengadilan Agama Batang kelas I-B 

yang telah memberikan izin penulis selama penelitian. 



viii 

 

viii 

 

9. Drs. H. A. Tazal, SH., Hj. Awaliatun Ni’mah, S.Ag, MH.Hakim Pengadilan 

Agama Batang yang telah berkenan memberikan izin dan meluangkan waktu 

untuk wawancara. 

10. Drs. H. Faesol Panmud Hukum yang telah membantu penulis selama 

penelitian. 

11. Hj. Sumarrni Kasubbag Umum Dan Keuangan yang telah membantu penulis 

selama penelitian. 

12. Linda Hanafiyah, SHI yang telah membantu penulis selama penelitian. 

13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

14. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang angkatan 2011, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik. 

15. Semua sahabat-sahabatku Harlinda Laeli Azmi, Nur Azizah, Nahfidatul 

Nurlaela Oktavia, Diah Umayah Jati, Shelly venike Sari, Meita sani 

Fatmawati, yang selalu memberi semangat kepada penulis, terimakasih untuk 

dukungan yang selalu diberikan sejak masa perkuliahan hingga sekarang, 

semoga kita tetap saling mengingat dan memberi dukungan hingga sukses. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu Penulis menerima kritik dan saran yang membangun 

kearah yang lebih baik. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis 

maupun bagi keseluruh pihak yang membutuhkannya. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Semarang, Mei 2017 

 

 

S. Mahardhika R .. 



ix 

 

ix 

 

ABSTRAK 

 

Mahardhika R, S. 2017. Studi Terhadap Putusan – Putusan Pengadilan 

Agama Tentang Pembagian Harta Bersama (Analisis Keadilan Hakim Dalam 

Membagi Harta Bersama). Skripsi Bagian Perdata-Dagang, Program Studi Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Dosen Pembimbing 

Baidhowi,S.Ag.,M.Ag dan Dian Latifiani,S.H.,M.kn. 

 

Kata kunci: putusan-putusan pengadilan agama, pembagian harta bersama, 

keadilan hakim. 

 

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketika 

terjadi perceraian sering ada permasalahan tentang pembagian harta bersama. 

Skripsi ini berupaya menjawab (1) Apa saja Alasan Hakim dalam penetapan harta 

bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Batang, Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Semarang? (2) Bagaimana Penerapan 

keadilan Distributif Dan Kontributif berdasarkan putusan – putusan Pengadilan 

Agama tentang Pembagian Harta Bersama. 

Jenis Penelitian ini kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan 

yaitu yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data 

primer berupa putusan – putusan Pengadilan Agama dan data sekunder berupa 

wawancara.  

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Alasan Hakim 

dalam menetapkan harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama 

berdasarkan putusan – putusan adalah mengenai porsi pembagian harta bersama di 

Pengadilan Agama Batang putusan nomor: 0552/Pdt.G/2014/PA-Btg yaitu 50% 

untuk istri dan 50 % untuk suami dalam pembagian harta bersama sama rata 

karena suami dan istri sama – sama bekerja, di Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

putusan nomor: 0650/Pdt.G/2013/PA.JP yaitu 40% untuk suami dan 60% untuk 

istri karena dalam pembagian harta bersama istri lebih banyak menghasilkan harta 

bersama dibandingkan suami, sedangkan di Pengadilan Agama Semarang putusan 

nomor: 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg yaitu 30% untuk suami dan 70% untuk istri 

dalam pembagian harta bersama karena istri yang bekerja mencari nafkah. (2) 

Penerapan keadilan Distributif Dan Kontributif berdasarkan putusan – putusan 

Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama adalah keadilan hakim 

dalam menentukan besaran harta yang diterima oleh masing – masing pihak 

sesuai kontribusi suami dan istri dalam mengumpulkan harta bersama. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu (1) Hakim dalam memutuskan 

pembagian harta bersama yaitu mempertimbangkan peran dan tanggung jawab 

suami dan istri dalam berumah tangga serta usaha suami dan istri dalam 

menghasilkan harta bersama (2) Porsi pembagian harta bersama antara suami dan 

istri yang sama - sama bekerja atau istri bekerja dan suami tidak bekerja selama 

kehidupan berumah tangga disesuaikan dengan distribusi dan kontribusi suami 

istri. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Harta dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang tidak akan pernah ada 

habisnya jika kita bicarakan. Pada dasarnya harta sangat penting bagi 

kelangsungan hidup manusia, karena dengan harta itulah seseorang dapat 

mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan adanya harta seorang suami 

dapat memberi makan anak dan istrinya serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-

hari. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang serba mahal, tidak hanya 

seorang suami saja yang bekerja tetapi istripun juga ikut bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga. Ketika suami dan istri sama-sama saling berkerja untuk 

mendapatkan harta, maka selama perkawinan itulah harta bersama akan timbul. 

Akibatnya Harta menjadi sangat rentan terhadap permasalah didalam sebuah 

perkawinan. Hal ini dapat menimbuklan konflik di dalam perkawinan yang  

berujung pada perceraian. Ketika terjadi kasus atas permasalahan yang timbul 

ketika adanya suatu perceraian yaitu pembagian harta bersama, dimana banyak 

kita lihat selain masyarakat awam adapula yang kita lihat di televisi, banyak artis 

yang terjadi perselisihan dan sengketa dalam pembagian harta bersama. Seperti 

kasus artis Nia Daniati dan Farhat Abas dimana setelah mereka bercerai, pihak 

Nia Daniati menuntut Farhat Abas untuk pembagian harta yang dimilikinya 

bersama farhat abbas selama duabelas tahun berumah tangga. https://dinaxlestari 

.wordpress.com/2014/06-27/hukum-perdata-contoh-kasus-perceraian-farhat-
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abass-dan-nia-daniati/ diakses pada 18-5-2016 jam 10.15 WIB. Hal ini sebagai 

salah contoh yang menunjukkan bahwa dalam putusnya perkawinan karena 

perceraian, harta menjadi masalah yang selalu muncul. 

Harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung jika 

perkawinan tersebut putus, maka harta bersama dibagi antara suami dan istri. 

Kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terikat. 

Dengan putusnya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum yang 

menjadi konsekuensi antara suami maupun istri. Akibat hukum yang ditimbulkan 

salah satunya adalah pembagian harta bersama (harta gono-gini) antara suami dan 

istri. (Ramulyo, 1985: 121) 

Terkait dengan adanya harta bersama antara suami dan istri, maka dalam 

perkawinan terdapat beberapa jenis harta baik harta bersama maupun harta 

bawaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

pada Pasal 35 dan Pasal 36 mengenai harta benda dalam perkawinan. Dijelaskan 

pada Pasal 35 Undang-undang Perkawinan bahwa harta benda perkawinan yaitu 

(1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. (2) 

harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan dalam Pasal 36 

Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa (1) mengenai harta bersama suami 

atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. (2) mengenai harta 

bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk 

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sehingga ketika suami 
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atau istri ingin melakukan perbuatan hukum seperti menjual, mengadaikan dan 

yang lainnya maka harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. 

Pada umumnya masalah harta bersama ini akan muncul ketika suami dan 

istri akan memutuskan untuk berpisah (bercerai). Setelah terjadinya perceraian 

maka akan timbul polemik mengenai pembagian harta bersama. Seperti terdapat 

pada putusan hakim nomor 0552/Pdt.G/2014/P-Btg yang dalam hal harta bersama 

hakim menetapkan bahwa istri berhak mendapatkan ½ bagian dari harta bersama 

dan suami berhak mendapatkan ½ bagian dari harta bersama. Kemudian pihak 

Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan hasil 

putusan nomor: 011/Pdt.G/2015/PTA.Smg menguatkan putusan hakim di 

Pengadian Agama Batang putusan nomor : 0552/ Pdt. G/ 2014 / PA-Btg, dengan 

tetap membagi harta bersama berupa istri berhak mendapatkan ½ bagian dari harta 

bersama dan suami berhak mendapatkan ½ bagian dari harta bersama.  

Pembagian harta bersama tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yaitu diatur dalam pasal 97 bahwa janda atau duda cerai hidup masing-

masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 

perjanjian perkawinan. Padahal dalam kasus diatas pihak suami (penggugat) dan 

pihak istri (tergugat) sama-sama bekerja dan memperoleh penghasilan. Keduanya 

sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan 4A 

untuk pihak suami (penggugat) dan 3A untuk pihak istri (tergugat). 

Kasus lain terdapat pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat dengan putusan nomor 0650/Pdt.G/2013/PA.JP yang menyatakan bahwa 

pembagian harta bersama ½ bagian harta bersama untuk suami dan ½  bagian 
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harta bersama untuk istri. Hakim beralasan bahwa tanah dan bangunan yang 

dipermasalahkan adalah harta bersama milik penggugat dan tergugat. Karena 

pihak tergugat tidak menerima putusan tersebut, penggugat mengajukan banding 

ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat. Hakim menyatakan 60% bagian untuk 

istri (pembanding) dan 40% bagian untuk suami (terbanding) dari harta 

bersama..yang..dipermasalahkan.yaitu..terdapat..dalam..putusan..Nomor:134/Pdt.

G/2014/PTA.JK. Berbeda dengan pembagian harta bersama diatas, pada 

Pengadilan Agama Semarang putusan nomor : 2658/Pdt.G/2013/PA Smg hakim 

memutuskan untuk membagi harta bersama menjadi 30% untuk suami 

(penggugat) dan 70% untuk istri (tergugat). 

Dicermati lebih dalam mengenai pembagian harta bersama dilihat dari sudut 

pandang keadilan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim berbeda antara 

putusan 0552/Pdt.G/2014/PA-Btg (banding 011/Pdt.G/2015/PTA.smg), putusan 

0650/Pdt.G/2013/PA-JP (banding 134/Pdt.G/2014/PTA-JK dan putusan 

2658/Pdt.G/2013/PA.Smg. 

Pengaturan tentang tata cara pengajuan permohonan pembagian harta 

bersama dan perceraian terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang tidak dirubah ketentuannya dalam 

Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bunyi dari ketentuan pasal 

tersebut adalah “Gugatan soal penguasaaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan 

harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian 
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ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. 

(Abubakar, 1993:267). 

Permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu atau oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam perkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan 

dipengadilan tingkat pertama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding 

oleh pengadilan tinggi agama. Berpegang pada ketentuan Pasal 51 dan 53 (2) UU 

Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama bahwa 

kewenangan yang paling pokok Pengadilan Agama adalah mengadili perkara 

dalam tingkat banding terhadap perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama 

yang berada daerah hukumnya Penetapan. (Mujahidin, 2012:249) 

Berpangkal pada kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk 

menganalisis secara mendalam mengenai studi terhadap putusan – putusan 

pengadilan agama tentang pembagian harta bersama. Hasil dari penelitian penulis 

kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan judul  “STUDI TERHADAP 

PUTUSAN – PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG 

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Analisis Keadilan Hakim Dalam 

Membagi Harta Bersama)”. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa indentifikasi 

masalah yang penulis temukan yaitu: 

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh harta bersama 

2. Perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi tersebut berujung pada 

perceraian. 
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3. Adanya permasalahan mengenai penetapan harta bersama antara suami 

dan istri.  

4. Alasan - alasan hakim dalam menetapkan harta bersama pasca perceraian.  

5. Faktor pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang 

menjadi bahan penelitian yaitu: 

1. Alasan hakim dalam menetapkan harta bersama pasca perceraian di 

Pengadilan Agama Batang putusan nomor : 0552/Pdt.G/2014/PA-Btg, 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat putusan nomor: 0650/Pdt.G/2013/PA.JP 

dan Pengadilan Agama Semarang putusan nomor: 

2658/Pdt.G/2013/PA.Smg? 

2. Penerapan keadilan distributif dan kontributif berdasarkan putusan – 

putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja alasan hakim dalam menetapkan harta bersama pasca perceraian 

di Pengadilan Agama Batang Putusan Nomor : 0552/Pdt. G/2014/PA-Btg, 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Putusan Nomor : 0650/Pdt.G/2013/PA.JP 

dan Pengadilan Agama Semarang putusan nomor: 

2658/Pdt.G/2013/PA.Smg? 
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2. Bagaimanakah Penerapan keadilan distributif dan kontributif berdasarkan 

putusan – putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apa saja alasan hakim dalam penetapan harta bersama 

pasca perceraian di Pengadilan Agama Batang, Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat dan Pengadilan Agama Semarang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan distributif dan 

kontributif berdasarkan putusan – putusan Pengadilan Agama tentang 

pembagian harta bersama. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.6.1 Manfaat teoritis 

1. Dapat menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat tentang apa saja alasan 

hakim dalam menetapkan menetapan harta bersama pasca perceraian, 

bagaimana penerapan keadilan distributif dan kontributif berdasarkan 

putusan – putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama. 

2. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang hukum 

pembagian harta bersama. 

3. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah 

penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang. 
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1.6.2 Manfaat praktis 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan perbendaharaan dalam pengembangan ilmu 

hukum khususnya mengenai hukum pembagian harta bersama pasca 

perceraian. 

2. Bagi Instansi 

Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi instansi dalam pemberian  

keputusan pembagian harta bersama pasca perceraian serta untuk menjadi 

bahan rujukan kepustakaan.  

3. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya 

masyarakat beragama Islam tentang masalah pembagian harta bersama dalam 

perkara perceraian di Pengadilan Agama sehingga tidak terjadi kerancuan 

dalam pelaksanaan beracara. 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang 

skripsi, maka secara garis besar sitematikanya dibagi menjadi tiga 

bagian. Yakni, bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi ini terdiri atas : sampul, lembar berlogo, lembar judul, 

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, 
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abstrak, daftar isi, daftar singkatan dan tanda teknis (kalau ada), daftar tabel, 

daftar bagan, daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan  masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat uraian secara konsepsional mengenai tujuan umum serta 

Studi Terhadap Putusan – Putusan Pengadilan Agama Tentang 

Pembagian Harta Bersama (Analisis Keadilan Hakim Dalam 

Membagi Harta Bersama).  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini membahas tentang metode pendekatan, 

lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data dan analisis data.  

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang rumusan masalah 

alasan hakim dalam  menetapkan  harta bersama pasca perceraian 

di Pengadilan Agama Batang, Jakarta Pusat dan Semarang serta 
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penerapan keadilan distributif dan kontributif berdasarkan putusan 

– putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama. 

BAB V: PENUTUP SKRIPSI 

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan 

saran dari pembahasan yang diuraikan diatas tentang studi terhadap 

putusan-putusan pengadilan agama tentang pembagian harta 

bersama (analisis keadilan hakim dalam membagi harta bersama). 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi 

daftar pustaka merupakan keterangan dari sumber literatur yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data, 

keterangan yang melengkapi uraian skripsi.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama yang berkaitan dengan tema atau 

topik skripsi ini yaitu Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Istri atas Masalah Harta yang di Persengketakan dalam Gugatan Harta 

Bersama dalam Perkara Perceraian” oleh Evi Widyagung Prabandari S.H., 

M.Kn dari Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009. 

Dalam tesis ini peneliti terdahulu menfokuskan pada masalah perlindungan 

hukum terhadap istri atas masalah harta yang dipersengketakan dalam 

gugatan harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan 

apa saja kendala perlindungan hukum terhadap istri atas masalah harta yang 

dipersengketakan dalam gugatan harta bersama dalam perkara perceraian 

dipengadilan agama. 

Upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dapat 

ditempuh dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. 

Tujuannya adalah agar mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama 

oleh pihak suami, sehingga tidak merugikan keluarga. Cara pengajuan 

gugatan harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan 

perceraian, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri (komulasi gugatan) 

atau diajukan secara terpisah setelah gugatan perceraian diputus. Pembuktian 

atas sengketa harta bersama dilakukan dalam persidangan, agar diketahui 

11 
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bahwa harta tersebut bukan harta asal atau harta bawaan. Kendala yang 

timbul dalam upaya perlindungan hukum ditempuh melalui gugatan harta 

bersama dalam perkara perceraian menimbulkan banyak permasalahan dalam 

praktek acaranya yang saling bertentangan dan memakan waktu yang lama.        

  Penelitian terdahulu yang kedua yaitu tesis yang berjudul “Akibat 

Hukum Perceraian Terhadap Harta Berdasarkan Undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” oleh Ismy Syafriani 

Nasution dari program pasca sarjana Universitas Sumatera Utara Medan 

2009. Dalam tesis ini peneliti terdahulu menfokuskan pada masalah 

Bagaimana akibat hukum penyelesaian sengketa terhadap harta bersama 

menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan 

pembagian harta bersama akibat perceraian, dan bagaimana akibat hukum 

penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dari 

pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dikaitkan dengan 

perjanjian perkawinan. 

Akibat hukum penyelesaian sengketa terhadap harta bersama menurut 

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

islam bahwa menurut Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka 

harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta yang 

diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama. 

sedangkan dalam kompilasi hukum islam, harta bersama setelah terjadinya 
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perceraian akan dibagi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri. 

Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat 

hukum dari perceraian adalah hakim harus dapat berperan untuk menemukan 

hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum. 

Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah 

bahwa penulis lebih fokus menyoroti hal-hal terkait apa saja alasan hakim 

dalam  menetapkan  harta bersama pasca perceraian, serta bagaimana 

penerapan keadilan distributif dan kontributif berdasarkan putusan – putusan 

pengadilan agama tentang pembagian harta bersama. 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

2.2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Orisinalitas 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Perlindungan Hukum Terhadap 

Istri Atas Masalah Harta Yang 

Di Persengketakan Dalam 

Gugatan Harta Bersama Dalam 

Perkara Perceraian oleh 

Widyagung Prabansari S.H., 

M.Kn dari Program pasca 

sarjana Universitas Diponegoro 

Semarang 2009. 

Akibat Hukum Perceraian 

Terhadap Harta Berdasarkan 

Studi Terhadap Putusan-

Putusan Pengadilan Agama 

Tentang Pembagian Harta 

Bersama (Analisis Keadilan 

Hakim Dalam Membagi Harta 

Bersama) 
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Undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

 

2.2.2 Pengertian Perkawinan 

Dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan bahwa : 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Seperti firman Allah yang maha khaliq mencipatakan 

setiap makhluk didunia ini supaya berpasang – pasangan, dalam surah 

An-Nisaa‟ 4 ayat 1 yang berbunyi: 

                                                                                                                                               

                                                                ۦ                                                          

Artinya: wahai sekalian manusia! Bertawakalah kepada Tuhan-mu 

yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan 

daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada 

keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan 

perempuan yang ramai. Dan bertawakalah kepada Allah 

yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling 

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”. 

 

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik 

meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. 

Kententuan dalam pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan : 
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 “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

warahmah.” 

Dengan  demikian, bila dibandingkan dengan pengertian dan 

tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 1 UUP, tujuan dan 

pengertian yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam ini lebih 

lengkap. (Usman. 2006:268) 

Di Negara Indonesia pembahasan mengenai perkawinan sudah 

dicantumkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan di dalam Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999 

Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum islam dijelaskan mengenai 

perkawinan yang sah adalah perjanjian antara mempelai laki-laki dan 

wali mempelai perempuan yang dipertemukan dalam suatu perjanjian 

yaitu ijab yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan diikuti 

dengan kabul dari mempelai laki-laki dan sertai 2 (dua) orang saksi. 

2.2.3 Syarat – syarat Perkawinan 

1) Syarat Mempelai Laki - Laki Yaitu: 

(1) Syarat mempelai laki – laki yaitu: 

(a) Bukan Mahram dari calon istri 

(b) Tidak terpaksa/ atas kemauan diri sendiri 

(c) Orangnya tentu/ jelas orangnya 
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(d) Tidak sedang menjalankan ihram haji 

(2) Syarat Mempelai Wanita Yaitu: 

(a) Tidak ada halangan hukum 

- Tidak bersuami 

- Bukan mahram 

- Tidak sedang iddah 

(b) Merdeka atas kemauan sendiri. (Shomad, 2010:277) 

2) Syarat Wali 

Wali harus memenuhi syarat wali sebagai berikut : 

(1) Laki – laki 

(2) Baligh 

(3) Berakal 

(4) Tidak dipaksa 

(5) Adil 

(6) Tidak sendang ihram. (Shomad, 2010:278) 

3) Syarat Saksi 

Syarat saksi yaitu sebagai berikut: 

(1) Laki – laki 

(2) Baligh 

(3) Berakal 

(4) Dapat mendengar dan melihat 

(5) Tidak dipaksa 

(6) Tidak sedang melaksanakan ihram 
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(7) Memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul. (Shomad, 

2010:278) 

4) Syarat Ijab Kabul  

Adapun syarat ijab Kabul, yaitu: 

(1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

(2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai 

(3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua 

kata tersebut 

(4) Antara ijab dan Kabul bersambung 

(5) Antara ijab dan Kabul jelas maksudnya 

(6) Orang yang terikat dengan ijab dan Kabul tidak sedang ihram 

haji dan umrah 

(7) Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum empat 

orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari 

mempelai wanita dan orang saksi. (Nuruddin dan Tarigan, 

2004:63) 

5) Mahar 

Menurut kompilasi hukum islam, mahar adalah pemberian 

dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik 

berrbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan 

hukum islam. (Mardani, 2016:47) 

Syarat – syarat perkawinan sudah diatur dalam Undang – 

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 2 pasal 6 
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sampai dengan pasal 12 dan diatur dalam intruksi presiden RI 

Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum di Indonesia pada bab IV 

rukun dan syarat perkawinan mulai  pasal 14 sampai dengan pasal 

29. Dari uraian mengenai syarat – syarat perkawinan tersebut 

diatas sehingga dapat disimpulkan dengan jelas bahwa tidak ada 

seorangpun yang bisa menikah tanpa melengkapi syarat dan rukun 

yang telah ada baik dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 maupun dalam Intruksi Presiden  RI Nomor 1 Tahun 

1991 Kompilasi Hukum Islam. 

2.2.4 Tujuan Perkawinan 

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dicantumkan bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dijelaskan pula perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri. Sehingga bisa di kondisikan suami dan istri perlu 

saling melengkapi, tolong menolong, menerima kekurangan dan 

kelebihan masing-masing antara satu dengan yang lain. 

Tujuan perkawinan yaitu: 

1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri 

harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil. 



19 

 

2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, 

sakinah, mawaddah wa rahmah. 

3) Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah 

dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai 

dan teratur. 

4) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiait kemanusiaan berhubungan 

antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu 

keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk 

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarat dengan mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. (Mardani, 

2016:28) 

Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi 

kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk 

membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 

dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, 

agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang 

bersangkutan, kententraman keluarga dan masyarakat. (Mardani, 

2016:28) 

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dicantumkan bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dijelaskan pula perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
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sebagai suami istri. Sehingga bisa di kondisikan suami dan istri perlu 

saling melengkapi, tolong menolong, menerima kekurangan dan 

kelebihan masing-masing antara satu dengan yang lain. 

Disamping itu juga tujuan perkawinan untuk mencegah 

maksiat, terjadi perzinahan dan pelacuran, sebagaimana Nabi berseru 

kepada generasi muda, berdasarkan jama‟ah ahli hadist, “Hai para 

pemuda, jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, 

hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan 

mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan 

memelihara dari godaan syahwat. Jika hendak mampu untuk kawin 

hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nahsu terhadap 

wanita akan berkurang”. Selanjutnya Nabi berkata pula “barangsiapa 

kawin dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan 

memberi kurnia dengan harta”, dan kawinilah mereka dengan dasar 

agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan 

ia beragama. (Hadikusuma, 2007:23) 

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah (keluarga 

yang tentram, penuh cintakasih, dan kasih sayang). 

2.2.5 Akibat Perkawinan 

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan 

akibat hukum sebagai berikut: 

1) Timbulnya hubungan antara suami istri 
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Akibat perkawinan terhadap suami istri menimbulkan hak 

dan kewajiban antara suami-istri. Hak dan kewajiban antara suami 

istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 

menetapkan sebagai berikut: 

(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. 

(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam 

pergaulan masyarakat. 

(3) Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum. 

(4) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tanggga. 

Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya dan 

istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. 

(5) Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, 

setia menyetiani dan memberikan lahir batin satu kepada yang 

lain. 

(6) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan 

tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami-istri bersama. 

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan 

istri yang sudah semestinya akan menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi kedua belah pihak. Adapun hak dan kewajiban suami istri 
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sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Sehingga diharapkan didalam mengarungi 

rumah tangga, suami istri dapat hidup dengan rasa cinta mencintai, 

sayang menyayangi dan saling menghargai antara satu dengan 

yang lainnya. 

2) Timbulnya harta benda dalam perkawinan 

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam 

perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 

menetapkan sebagai berikut: 

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami 

dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing 

sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan 

masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-

istri. 

(2) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta 

bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta 

benda. 

(3) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur 

menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 
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37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan hukum-

hukum lainnya. 

Terkait dengan adanya harta bersama antara suami dan istri, 

maka dalam perkawinan terdapat beberapa jenis harta baik harta 

bersama maupun harta bawaan. Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 35 dan Pasal 

36 mengenai harta benda dalam perkawinan. Dijelaskan pada Pasal 

35 Undang-undang Perkawinan bahwa harta benda perkawinan 

yaitu (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

benda bersama. (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan 

istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah 

atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang 

para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan dalam Pasal 36 

Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa (1) mengenai harta 

bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua 

belah pihak. (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan 

istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum mengenai harta bendanya. Sehingga ketika suami atau istri 

ingin melakukan perbuatan hukum seperti menjual, mengadaikan 

dan yang lainnya maka harus mendapatkan persetujuan kedua 

belah pihak. 

3) Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak 
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Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam 

perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan 

anak secara timbal balik. Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak, yang menetapkan 

sebagai berikut: 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri 

sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun 

perkawinan kedua orang tua putus. 

(2) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

kawin, berada dibawah kekuasaan kedua orang tuanya, selama 

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 

(3) orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 

(4) Orang tua boleh memindahkan hak atau mengadaikan barang-

barang yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun 

atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk 

kepentingan anak itu menghendaki. 

(5) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut 

kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu 

tertentu atas permitaan orang lain, keluarga anak dalam garis 
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lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau 

pejabat yang berwenang. 

Sebaliknya anak tidak hanya mempunyai hak terhadap 

orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban 

terhadap kedua orang tuanya. Kewajiban anak terhadap orang 

tuanya yaitu: 

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak 

mereka yang baik. 

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus 

keatas bila mereka memerlukan bantuannya.  (Muladi, 2008:4) 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perceraian 

2.3.1 Pengertian Perceraian 

Pasal 38, Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa 

pada perjalanannya perkawinan dapat saja berakhir. Yaitu, jika 

disebabkan oleh kematian; perceraian, atau; atas keputusan pengadilan. 

(Susilo, 2007:17) 

Putusnya perkawinan karena kematian dikarenakan salah satu 

dari suami atau istri meninggal dunia. Sejak meninggal dunia salah 

seorang suami atau istri, maka secara hukum putuslah hubungan suami 

istri diantara keduanya.  

Putusnya perkawinan karena perceraian yaitu putusnya ikatan 

perkawinan antara suami istri, baik secara lisan suami atau secara 



26 

 

hukum. Jika putusnya ikatan perkawinan antara suami istri secara lisan 

yaitu suami mengucapkan kata – kata yang memutuskan ikatan 

perkawinan maka akan jatuh talak kepada istri dan itu menimbulkan 

putusnya hubungan perkawinan. Jika putusnya ikatan perkawinan 

suami istri secara hukum maka pihak istri dapat mengajukan gugatan 

ke Pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan perkawinan. Maka 

hakim akan membantu untuk memutuskan apakah suami istri dapat 

melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya atau suami istri 

akan berpisah. Islam memperbolehkan seorang suami untuk 

menceraikan istrinya. Tetapi perkara perceraian ini dibenci oleh Allah, 

seperti Hadist Matan Abu Daud yang berbunyi: 

                                                                                                                      

                                                                                                              

         

Artinya : kami ((Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; 

Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari 

Muhammad bin Khalid dari Mu’arraf in Washil dari 

Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang 

bersabda:”Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah 

perceraian 

 

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa: 

1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 
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2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara 

suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. 

3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan tersendiri.  (Saebani, 2008:48) 

Perceraian atau putusnya ikatan perkawinan antara suami istri terjadi 

karena banyak faktor. Salah satunya yaitu keduanya suami dan istri 

sudah tidak satu visi dan misi. Hal yang sering terjadi perceraian di 

masyarakat karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, suami yang 

tidak memenuhi kebutuhan istri secara cukup,  perselisihan antara 

suami dan istri yang tak kunjung ada solusinya dan alasan-alasan 

lainnya. 

2.3.2 Alasan Perceraian 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Tepatnya pada Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian 

boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang 

mendasarinya. Jika demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil 

langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan cerai yang diajukan 

seorang penggugat.  (Susilo, 2007:20) 

Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

menggariskan bahwa, perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena 

alasan sebagai berikut: 
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1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2) Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 

(dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain. 

Serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain diluar kemampuannya. 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, 

yang dapat membahayakan pihak lain. 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. (Susilo, 2007:21) 

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB XVI 

mengenai Putusnya Perkawinan, juga disebutkan sejumlah alasan 

untuk mengajukan gugatan perceraian. Secara substansi. inti dari bab 

tersebut sama dengan apa yang tertuang dalam pasal 19, PP Nomor 9 

Tahun 1975. Hanya saja, ada beberapa tambahan penting yang 

disampaikan dalam bab tersebut, Yaitu: 

1) Melanggar Taklik-Talak 

Saat akad perkawinan, biasanya mempelai pria 

membacakan atau setidak-tidaknya menandatangani sighat taklik 
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talak, atau perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad 

nikah, yang dicantumkan dalam akta nikah. Yaitu, berupa janji 

talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan 

mungkin saja terjadi dimasa mendatang. Dalam hal ini, pihak 

suami dengan sengaja meninggalkan istri tanpa memberikan 

nafkah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kemudian pihak suami 

melakukan tindak kekerasan pada istri. Maka si istri memiliki hak 

untuk memohonkan penjatuhan talak pada dirinya, kepada 

pengadilan yang berwenang. 

2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga 

Perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang 

seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah tangga, salah 

satu pihak (suami/istri) murtad, atau berpindah agama, maka secara 

otomatis, perkawinan pun berakhir. Jika perkawinan tersebut 

dipaksakan tetap berlangsing, pada akhirnya akan menimbulkan 

ketidakrukunan.  (Susilo, 2007:24) 

2.3.3 Akibat Perceraian 

Akibat perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut: 

1) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 
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anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

pengadilan memberikan keputusannya. 

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

menberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu 

kewajiban bagi bekas istri.  (Muladi, 2008:81) 

Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya, dalam 

nomor 1 dan 2 diatas akan berakhir apabila anak-anaknya itu sudah 

dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya sudah melangsungkan 

perkawinan. Disamping itu apabila anak-anaknya meninggal dunia 

maka kewajiban bapak atau ibu tersebut juga berakhir. Sedangkan 

kewajiban bekas suami dalam Nomor 3 diatas akan berakhir, 

apabila kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut 

sudah dilaksanakan atau sebelum kewajiban tersebut selesai, bekas 

istri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain. 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama 

2.4.1 Pengertian Harta Bersama 

Harta bersama 

Harta bersama suami dan istri atau yang disebut dengan harta 

gono gini juga mengandung pengertian ialah harta yang didapat setelah 



31 

 

terjadinya akad nikah. Dalam hukum islam sendiri harta bersama 

suami dan istri ini tidak dikenal karena dalam hukum islam tidak 

mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri akibat 

terjadinya perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi hak istri dan 

dikuasai sepenuhnya oleh istri, demikian juga dengan harta kekayaan 

suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. 

(Basyir, 1996:29) 

Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Q.S An Nisa (4) : 

32: 

يٌبَوَنا َتَتَمَّنْوا َما َفَّضَم انَهُه ِبِه َبْعَّضُكْم َعَهى َبْعٍض ِنهِّرَجاِل َنِصيٌب ِمَما اْكَتَسُبوا َوِنهِّنَساِء َنِص        

 ِمَما اْكَتَسْبَن َواْسَأُنوا انَهَه ِمْن َفّْضِهِه ِإَّن انَهَه َكاَّن ِبُكِم َشْيٍء َعِهيًما 

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 

dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak 

dari sebahagian yang lain. (Karena bagi orang laki-laki ada 

bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi 

para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka 

usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari 

karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu”. 

 

Terkait dengan ayat yang disebutkan diatas bahwa harta yang 

diperoleh oleh laki – laki dan harta yang diperoleh oleh wanita dalam 

kehidupan sehari – hari merupakan harta milik pribadi dan dapat 

dikuasai oleh masing – masing individu. Harta yang dibawa dan 

diperoleh oleh seorang istri sebelum perkawinan dan harta yang 

dibawa dan diperoleh oleh seorang suami sebelum perkawinan adalah 
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hak dari individu masing – masing. Maka baik seorang  istri maupun 

seorang suami tidak berhak atas harta tersebut.  

Dalam hukum positif, masalah harta gono gini atau harta 

bersama diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(UUP). Kompilasi hukum Islam (KHI), dan KUHPerdata. 

Pasal 35 adalah pasal dalam UUP yang pertama kali 

menyebutkan mengenai harta bersama. Ayat (1) 

berbunyi, “harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama”. Cakupan atau 

batasan dari harta bersama diatur pada ayat (2) yaitu, 

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan 

harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai 

hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan 

masing-masing sepanjang pihak-pihak tidak 

mencantumkan lain.” Dalam KHI, harta bersama diatur 

lebih rinci, pasal 1 huruf f KHI menyatakan, “Harta 

kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta 

yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami- 

istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung 

selanjutnya disebut harta bersama, tanpa 

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” 

Menurut KHI, adanya harta bersama dalam perkawinan 

itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik 

masing-masing (pasal 85 KHI), karena pada dasarnya 

tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri 

karena perkawinan (pasal 86 ayat (1) KHI. Harta istri 

tetap menjadi hak istri atau dikuasai penuh olehnya, 

demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan 

dikuasai penuh olehnya (pasal 86 ayat (2) KHI). 

Meskipun demikian, kedua calon mempelai dapat 

membuat perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta 

dalam perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan 

dilangsungkan yang disahkan Pegawai Pencatatan Nikah 

(Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 48 

KHI). Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam 

perceraian harta bersama otomatis menjadi hak masing-
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masing  suami atau istri dan harta bersama akan dibagi 

dua sama rata di antara keduanya (Pasal 35 ayat (1) UU 

Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 128 KUHPerdata, Pasal 97 

KHI). Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta 

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu.  

(Wibowo, 2010:107) 

 

Namun pada dasarnya kodrat seorang laki – laki atau suami 

adalah mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Suami berkewajiban 

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam kehidupan sehari – 

hari. Hanya dalam kenyataanya banyak suami yang tidak bisa 

memberikan nafkah secara lahir kepada anak dan istrinya, sehingga 

membuat seorang istri juga turut ikut mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangganya. Dengan demikian suami adalah kepala 

keluarga yang wajib untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan 

rumah tangga tetapi istri juga berperan penting untuk menjaga 

keharmonisan rumah tangga. 

 

2.4.2 Pengaturan Harta Bersama 

Menurut M. Ansharry MK (2010:129) Secara tegas ketentuan 

mengenai harta bersama dan permasalahanya tidak dijumpai aturannya 

didalam al-Qur‟an maupun Hadis Nabi. Demikian pula dalam kitab 

fikih klasik tidak dijumpai pembahasan masalah ini. Hal ini dapat 

dipahami, karena sistem kekeluargaan yang dibina pada masyarakat 

Arab tidak mengenal harta bersama, sebab yang berkeluarga dalam 

keluarga adalah suami. Sementara itu sang istri hanya bertugas 

mengatur urusan rumah tangga. Sehingga pengaturan mengenai 
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masalah harta bersama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) . 

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui 

undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal : 

1) Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta 

gono gini (harta bersama) adalah “harta yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama” artinya harta kekayaan yang 

diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut harta gono 

gini (harta bersama). 

2) Pasal 34 ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing 

suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing 

sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

3) Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat 

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 

4) Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena 

perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-

masing. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan tentang 

harta bersama, antara lain terdapat pada pasal : 
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1) Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu 

tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing 

suami atau istri. 

2) Pasal 86 ayat (1), pada dasarnya tidak ada percampuran antara 

harta suami dan harta istri karena perkawinan. 

3) Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai 

penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami 

dan dikuasai penuh olehnya. 

4) Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah 

dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

5) Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya 

untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing 

berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. 

2.4.3 Macam – macam Harta Bersama 

Harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974, Menurut subekti, 

didasarkan pada hukum adat. Dalam hukum adat, harta perkawinan 

lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 (empat) golongan, sebagai 

berikut: 

1) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau 

penghibah dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa 

kedalam perkawinan. 
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2) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri 

serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa 

perkawinan. 

3) Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan 

istri sebagai milik bersama. 

4) Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama 

pada waktu pernikahan.  (Syaifuddin,Sri Turatmiyah dan Annalisa 

Yahanan, 2014:411) 

Sayuti Thalib (1974:83) berpendapat bahwa harta bersama 

dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: 

1) Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan 

pada 3 golongan yaitu : 

(1) Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum 

perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara 

sendiri-sendiri. 

(2) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi 

bukan dari usaha mereka melainkan hibah, awasiat atau 

warisan adalah harta masing-masing. 

(3) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri 

suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta 

pencarian atau harta bersama. 

2) Dilihat dari sudut pandang pengguna maka harta dipergunakan 

untuk : 



37 

 

(1) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah 

anak-anak. 

(2) Harta kekayaan yang lain. 

3) Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam 

masyarakat, harta itu akan berupa : 

(1) Harta milik bersama. 

(2) Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarganya. 

(3) Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan 

bahwa wujud harta bersama itu antara lain : 

1) Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda 

berwujud atau tidak berwujud 

2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak 

bergerak dan surat-surat berharga lainnya 

3) Harta benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 

kewajiban 

4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah 

satu pihak atsa persetujuan pihak lain.  (Manan dan M Fauzan, 

2001:75) 

 Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai macam – macam 

harta bersama dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu 

diantaranya dari sudut asal usul harta suami istri, dari sudut pandang 
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pengguna, dan dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam 

masyarakat. Sehingga ketika suami dan istri memutuskan untuk 

mengakhiri rumah tangga mereka maka dalam pengaturan pemisahan 

harta bersama sudah jelas dan sudah diterangkan mengenai macam-

macam harta bersama. Diatas sudah dijelaskan mana yang menjadi 

macam – macam harta bersama sehingga dapat diketahui cara 

membaginya antara suami dan istri jika terjadi pemutusan hubungan 

perkawinan. 

2.5 Tinjauan Umum Tentang Keadilan 

2.3.1 Pengertian Keadilan 

Satjipto Rahardjo telah mencatat beberapa rumusan atau 

pengertian keadilan, yang disampaikan oleh banyak pemikir kadilan, 

yang diantaranya: (Rahardjo, 2000:163) 

1. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus 

untuk memberikan kepada setiap orang yang semestinya untuknya 

(Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique 

tribeundi – Ulpianus); 

2. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan – aturanya 

menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini 

merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles); 

3. Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap 

orang mendapat apa yang merupakan bagiannya (Keadilan 

Justinian); 
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4. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan 

dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari 

oang lain (Herbert Spencer); 

5. Roscoe Pound melihat Keadilan dalam hasil-hasil konkret yang 

bisa diberikannya kepada masyarakat; 

6. Tidak ada art lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi 

(Nelson); 

7. Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan 

individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga 

demikian membatasi kemerdekaan individual di dalam batas-batas 

sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Salmond) 

8. John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai fairness, yang 

mengandung asas-asas, “ bahwa orang yang merdeka dan rasional 

yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-

kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang 

sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang 

fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang 

mereka kehendaki. 

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “adil” 

dalam rumusan negative, yaitu „tidak berat sebelah‟, „tidak memimak‟, 

dan „tidak sewenang-wenang‟. Keputusan yang adil berarti keputusan 

yang tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. 

(Tridiatno, 2015:9) 
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Menurut Karl H. Peschke, keadilan adalah keadaan dimana 

seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau 

hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat 

perorangan atau individual mendapatkan apa yang menjadi hak orang 

atau individu tersebut. Dengan demikian disini tersirat bahwa setiap 

orang atau setiap individu memiliki hak. Adapun keadilan yang 

bersifat komuniter dan kelompok, yaitu apabila kelompok atau 

komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak komunitas atau 

kelompok itu. (Tridiatno, 2015:9) Dengan demikian adil dari segi 

bahasa adalah suatu kondisi dimana setiap orang berhak mendapat 

keadilan dan keputusan yang patut dan benar dalam suatu 

permasalahan.  

2.3.2 Macam – macan Keadilan 

1) Keadilan Atributif 

Keadilan aributif adalah keadaan dimana seseorang 

mendapatkan apa saja yang melekat pada dirinya sebagai 

atributnya, termasuk atributnya sebagai seorang manusia. Sebagai 

seorang pribadi (person) seseorang mempunyai hak atas milik 

pribadi, hak atas nama baik dan kehormatan yang merupakan 

atribut yang diterima oleh seorang manusia. (Tridiatno, 2015:10) 

Disamping itu, ada pula atribut-atribut yang melekat pada 

seseorang karena profesi atau pekerjaannya. Seseorang yang 

bekerja sebagai pegawai, dosen, atau manager perusahaan. Dia 
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mempunyai hak atas upah, penghargaan, kompensasi, keuntungan, 

dan fasilitas yang mesti diterima karena kontribusinya didalam 

pekerjaan dan profesinya. Besar kecilnya upah, penghargaan, 

kompensasi dan keuntungan seseorang bersifat proporsional, 

selaras dengan besarnya kontribusi seseorang didalam kehidupan 

bersama atau komunitas tertentu. (Tridiatno, 2015:11) 

Dengan demikian keadilan atributif melekat pada diri setiap 

individu. Hak setiap individu untuk mendapat keadilan dalam 

melakukan suatu usaha atau pekerjaan atas dirinya sendiri. 

Sehingga dapat dianggap apabila pencapaian seorang suami atau 

seorang istri tidak seimbang atau tidak adil maka imbalan yang 

diberikan tidaklah sama, harus berbeda sesuai dengan pencapaian 

mereka dalam melakukan usaha atau pekerjaannya. 

2) Keadilan Kumulatif 

Keadilan kumutatif menyatakan bahwa tukar menukar 

barang dan jasa harus mengikuti prinsip kesetaraan nilai barang 

dan jasa yang ditukar. Prinsip ini mengatur tata cara memberikan 

upah yang adil bagi para pekerja dan menentukan harga barang. 

Pemberian upah itu adil bila besarnya upah setara dengan nilai 

kerja dari seorang pekerja atau pegawai. Nilai kerja seseorang 

diukur dari keterampilan seseorang didalam mengerjakan sesuatu. 

Keterampilan seseorang dapat diperoleh dari pengalaman kerja dan 

pendidikan seseorang. Semakin lama seseorang memiliki 
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pengalaman kerja, maka keterampilanya semakin tinggi dan pantas 

diberi upah lebih tinggi pula. Begitu pula jenjang pendidikan 

seseorang akan meningkatkan kompetensi seseorang dalam 

mengerjakan pekerjaan tertentu. Maka seseorang yang 

berpendidikan tinggi pantas untuk mendapatkan standar upah atau 

gaji yang tinggi. (Tridiatno, 2015:12) 

Dengan demikian Keadilan kumutatif menjelaskan bahwa 

setiap barang dan jasa mempunyai prinsip kesetaraan nilai barang 

dan jasa yang akan ditukar. Besar kecilnya nilai upah setara dengan 

nilai kerja seseorang dalam melakukan pekerjaanya. Seperti halnya 

harta bersama dalam perkawinan antara suami dan istri yang 

apabila suami dan istri bekerja dan penghasilan mereka tidak sama 

rata, maka dalam putusnya perkawinan akan timbul masalah. Harta 

bersama yang tidak sama pembagiannya akan merugikan salah satu 

pihak. 

3) Keadilan Distributif 

Keadilan distributif menyatakan bahwa keuntungan dan 

beban organisasi, komunitas dan kelompok sosial harus dibagi 

secara proporsional pada seluruh anggota organisasi, komunitas 

dan kelompok sosial. Prinsip keadilan distributif memberi 

pedoman kepada mereka yang memiliki otoritas dalam Negara, 

organisasi sosial, serta kelompok-kelompok sosial lainnya agar 

mereka membagikan keuntungan dan beban Negara, organisasi dan 
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komunitas, dan kelompok sosial, kepada seluruh anggotanya secara 

proporsional dengan kebutuhan, kemampuan dan jasa seluruh 

anggota. Seorang pemimpin harus dapat membagikan secera 

proporsional beban dan tanggung jawabnya kepada seluruh 

anggotanya. Begitu pula keuntungan dan hasil yang diperoleh 

harus bagikan secara proporsional kepada seluruh anggota. 

(Tridiatno, 2015:13) 

Demikian juga dengan berumah tangga, dimana seorang 

suami harus bisa melindungi dan mengayomi anak dan istrinya. 

Sama seperti halnya seorang pemimpin yang bertanggung jawab 

terhadap anggota kelompoknya. Seorang suami juga harus 

bertanggung jawab keluarganya baik kebutuhan primer maupun 

kebutuhan sekunder. 

4) Keadilan Kontributif 

Keadilan kontributif menyatakan bahwa anggota organisasi, 

komunitas, dan kelompok-kelompok sosial harus memberikan 

kontribusi atau sumbangan bagi organisasi, komunitas, dan 

kelompok-kelompok sosial yang mereka ikuti. Besarnya kontribusi 

atau sumbangan harus proporsional dengan kemampuan mereka 

masing-masing. Keadilan kontributif menuntut setiap anggota agar 

peduli akan kesejahteraan bersama seluruh organisasi, komunitas, 

dan kelompok-kelompok mereka sebagai contoh, kewajiban warga 
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Negara untuk membayar pajak adalah bentuk pemenuhan tuntutan 

keadilan kontributif. 

Keadilan distributif dan kontributif saling berkaitan. 

Keadilan distributif dan kontributif memberikan tuntutan kepada 

pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memerintah dan 

mengatur Negara, organisasi dan kelompok-kelompok sosial, 

sedangkan keadilan distributif memberikan tuntutan kepada 

anggota atau warga Negara, organisasi dan kelompok sosial. 

(Tridiatno, 2015:14). 

Menurut Teori  Morfiner Alder Keadilan kontributif adalah 

hal yang menyangkut kewajiban moral setiap anggota masyarakat 

untuk melakukan tindakan yang memberikan sumbangan bersama 

bagi kesejahteraan umum. Sedangkan  menurut Aristoteles 

keadilan distributif adalah yang berkaitan dengan distribusi barang 

dan jasa dan keahlian sesuai dengan kemampuan. 

(http://hanasky.blogspot.co.id/2014/04/definisi-keterbukaan-dan-

keadilan-dalam.htm/diakses pada 30-4-2017 jam 06.01 WIB). 

Demikian pula halnya seorang suami yang berperan penting 

dalam mencari naskah dalam keluarga. Seberapa besarnya 

penghasilan seorang suami itu dapat mencukupi kebutuhan pokok 

dalam keluarganya. 

5) Keadilan Sosial 

http://hanasky.blogspot.co.id/2014/04/definisi-keterbukaan-dan-keadilan-dalam.htm/diakses%20pada%2030-4-2017%20jam%2006.01
http://hanasky.blogspot.co.id/2014/04/definisi-keterbukaan-dan-keadilan-dalam.htm/diakses%20pada%2030-4-2017%20jam%2006.01
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Keadilan sosial adalah keadaan dimana komunitas atau 

kelompok mendapatkan apa  yang menjadi hak dari komunitas atau 

kelompok itu. Keadilan sosial menyatakan bahwa kekayaan atau 

kesejahteraan suatu bangsa harus dibagikan secara proporsional 

kepada daerah-daerah, organisasi komunitas, atau kelompok sosial 

yang dimiliki bangsa itu. Prinsip keadilan sosial menuntut bahwa 

kesejahteraan atau kekayaan suatu bangsa tidak hanya dinikmati 

oleh sebagian individu, keluarga atau kelompok-kelompok tertentu. 

Prinsip keadilan sosial berusaha menyeimbangkan sektor-sektor 

masyarakat yang kuat dan yang lemah, daerah-daerah yang kaya 

dan daerah-daerah yang miskin. (Tridiatno, 2015:14) 

Prinsip-prisip keadilan proporsional diatas memberikan 

jaminan kepada setiap individu atau kelompok-kelompok sosial 

yang memiliki hak atas upah, kompensasi, atau bantuan untuk 

menuntut hak-hak mereka. Prinsip-prinsip ini juga mendesak 

mereka yang memiliki kewajiban untuk memberikan upah, hadiah, 

kompensasi, dan sumbangan agar mereka bersedia memenuhi 

kewajiban mereka. (Tridiatno, 2015:15) Demikian seperti halnya 

dalam rumah tangga, dimana suami dan istri harus saling bantu 

membantu dan tolong menolong dalam hidup berumah tangga. 

Untuk memperjelas mengenai keadilan, akan disebutkan 

serta dijelaskan mengenai pendapat para tokoh mengenai keadilan, 

diantaranya adalah:  
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1. Keadilan menurut Aristoteles 

Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan adalah 

keutamaan sempurna, karena berlaku adil atau berkeadilan 

meniscayakan pengerahan dan pemberdayaan seluruh 

keutamaan. Keadilan dari sudut pandang ini juga merupakan 

keutamaan paripuna dimana manusia merealisasikan keadilan 

ini pada dirinya (personal) bahkan juga pada berbagai interaksi 

dengan….orang..lain..(sosial)..(http://www.islamquest.net/id/ar

chive/question/id23304 diakses tanggal 22 Juni 2017 pukul: 

00.24 WIB. 

Satjipto Raharjo (2000:163) menjelaskan bahwa 

keadilan  berdasarkan Aristoteles tidak berhenti disitu saja, 

Aristoteles menyatakan keadilan adalah kebajikan yang 

berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles 

menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa 

yang sebanding, yaitu yang semestinya.disini juga ditujukan 

bahwa seseorang dapat dikatan tidak berperilaku adil apabila 

orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang 

yang tidak menghiraukan hokum juga tidak adil, karena semua 

hal yang didasarkan kepada hokum dapat dikatakan (dianggap) 

adil. 

Hal berbeda disampaikan oleh Mudjiono (1991: 22) 

bahwa tujuan hokum ada dua, yakni “harus menjamin keadilan 

http://www.islamquest.net/id/archive/question/id23304
http://www.islamquest.net/id/archive/question/id23304


47 

 

dan wajib membawa kefaedahan dalam masyarakat”, untuk 

mencapai tujuan ini, maka hokum harus menuju jurusan 

keadilan. Mudjiono membagi pengertian keadilan dalam 2 

bagian, yaitu distributif dan komulatif. Keadilan distributif 

adalah pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan 

komulatif  ialah pembagian yang sama tanpa memperhatiakn 

haknya masing-masing. Keadilan yang dituju adalah keadilan 

distributif, harus ada imbangan antara kepentingan-kepentingan 

sehingga setiap orang medapat bagian sesuai dengan haknya. 

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hokum, 

Aristoteles menjelaskan perlunya dicermati perbuatan-

perbuatan mana yang menempatkan keadilan itu berada, dan 

perbuatan-perbuatan apa saja yang keadilan tersebut 

berhubungan. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin 

bertindak adil, yang tidak berbuatadil adlah orang yang 

melanggar Undang-undang yang tidak sepantasnya 

menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang laindan pada 

hakikatnya tidak mengingini atas sama rata, sama rasa. 

Segala sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang 

selayaknya sudah dianggap adil, sebab adil adalah apa yang 

dapat mendatangkan kebahagian dalam masyarakat. Selama 

keadilan itu ditunjukkan kepada orang lain, maka ia merupakan 

kebajikan. Sehingga diantara dua kepentingan yang tidak sama, 
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hokum itu harus berdiri sama tengah  (penyeimbang), sebab 

barangsiapa yang tidak berbuat adil, mengeambil terlaulu 

banyak barang dan barangsiapa yang menderita disebabkan 

ketidakadilan mendapat bagian yang terlalu sedikit, maka 

hakim mencabut kepentingan dari orang lain yang berbuat tidak 

adil dengan memperbaiki dengan hukuman. 

Aristoteles juga mengatakan mengenai konsepsi 

keadilan itu pada mulanya berlandaskan pada suatu dasar yang 

diambil dari agama, bahwa setiap hal atau orang memiliki 

tempatnya sendiri yang tepat, melanggar batas ini berarti “tidak 

adil”. Sejumlah orang, berdasarkan sifat dan keahliannya, 

mendapat tempat lebih luas disbanding yang lain, dan 

bukannya tidak adil jika mereka memperoleh bagian 

kebahagiaan yang lebih besar. Hal serupa juga didukung oleh 

Moedjono dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan 

Pengantar Tata Hukum Indonesia (1974:9) yang juga 

berpendapat mengenai keadilan distributif yang berupa 

membagi menurut haknya masing-masing, yang mana keadilan 

yang dituju adalah keadilan distributif karena terwujudnya 

imbangan antara kepentingan-kepentinagn setiap orang 

mendapat bagian seseuai dengan haknya. 

2. Keadilan menurut John Rawls 
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Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup 

pada awal abad ke-21 lebih menekankan pada keadilan social. 

Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara 

kepentingan individu dan  kepentingan Negara  pada saat itu. 

Rawls melihat kepentingan untama keadilan adalah (jaminan 

stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara 

kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls berpendapat 

perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan 

kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan 

itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. 

Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar 

karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup 

manusia. (Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004;161) 

Hukum menurut pendapat Rawls, dalam hal init tidak 

boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan 

bersimpati dengan orang lain sebagaimana dijelaskan 

Utilitarianisme. (Rasjidi, 2007;64) Karena mereka memusatkan 

perhatian untuk mengedepankan kepentingan mereka sendiri, 

mereka tidak berminat untuk memaksimalkan total (atau 

keseimbangan netto) kepuasan. 

Menurut Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (2006:338) 

Sekarang tampak bahwa karena utilitarianisme tidak 

membedakan antara kualitas hasrat dan semua pemuasan punya 
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nilai, maka tidak ada criteria untuk memilih diantara system-

sistem hasrat, atau gagasan-gagasan tentang person. Penganut 

utilitarian bisa selalu mengatakan bahwa dengan kondisi social 

yang ada dan kepentingan-kepentingan orang, serta mengingat 

bagaimana mereka berkembang dalam tatanan isntitusioanal ini 

dan itu, maka mendorong suatu poal keinginan ketimbang pola 

yang lain akan cenderung emngarah pada keseimbangan 

pemuasan netto yang lebih besar (atau yang rata-rata yang lebih 

tinggi 

3. Keadilan Menurut Ulpianis 

Darji Darmodiharjo dan Shidarta (dalam buku 

Muhammad Erwin dan Saldi Isra, 2012:219) memberikan 

penjelasan mengenai keadilan menurut ulpianus adalah 

kehendak yang ajeg berpola dan tetap untuk memberikan 

kepada masing-masing bagiannya (iustitia est constans et 

prepetua voluntas ius suum cuique tribuendi). 

Keadilan dalam masa depan hukum yang merupakan 

problematika proses mengikuti arah zaman, dari dahulu sampai 

sekarang tanpa berhenti dan akan terus berlanjut sampai 

manusia tidak dapat beraktifitas lagi. Manusia sebagai makhluk 

ciptaan yang memiliki jiwa sehingga terdapatnya nilai-nilai 

moral seperti kebaikan dan keburukan, manusia itulah yang 
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dapat mengendalikan dirinya sendiri untuk dapat menentukan 

yang baik dan yang buruk. 

Manusia dalam semua perbuatannya akan selalu 

mengejar sesuatu yang baik, sesuatu yang dikejar atau dituju 

oleh kehidupan manusia. Untuk mencapai sebuah kebaikan  itu 

sendiri memerlukan yang namanya value (nilai) yang 

merupakan suatu prinsip etik yang harus bernilai tinggi dengan 

pedoman bahwa manusia harus memperhatikan kewajibanya 

untuk bertanggungjawab terhadap sesamanya, diantara 

mengenai keadiland isegala bidng kehidupan. 

4. Keadilan Menurut Thomas Aquina 

Pada abad pertengahan  (masa Scholastic), muncul seorang 

Thomas Aquinas yang merupakan pelanjut dari pemikiran 

aliran hukum alam. E. sumaryono dalam (buku Muhammad 

Erwin dan saldi Isra, 2012; 226) menyebutkan bahwa Thomas 

Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu 

keadilan umum (justitia genearis) dan keadilan khusus. 

Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-

undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. 

Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar 

kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan 

menjadi keadilan distributif  (distributive) keadilan komutatif  
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(justitia commutative) dan keadilan vindikatif  (justitia 

vindicativa). 

Keadilan ditributif adalah suatu keadilan yang memberikan 

kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian 

menurut hak amsing-masing. Keadilan distributif berperan dalam 

hubungan masyarakat dengan perorangan, sehingga disini 

pengertian keadilan bukan berarti persamaan mealinkan 

perbandingan. Misalnya, seorang pekerja dapat upah Rp 20.000.- 

per  jam, maka ia mendapatkan upah Rp 80.000,- apabila bekerja 4 

jam lamanya (Muhammad Erwin dan Saldi Isra, 2012:226) 

Keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang duterima 

oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-

masing. Misalnya dalam organisasi perusahaan ada beberapa 

bagian-bagian personalia, bagian umum, bagian keuangan, terbagi 

dalam seksi kas, deposito, jasa dan lainnya. Pada seksi kas pagi-

pagi sebelum kantor dibuka telah mempersiapkan surat-surat, 

blangko-blangko, formulir-formulir, buku-buku pada jam kerja 

sampai kantor ditutup ia mengadkan penyelesaian serta menyusun 

daftar laporan-laporan dan penutupan kas. Diseksi lain selain 

deposito dan jasa mempunyai kesibukan yang sederhana. Karena 

petugas tersebut karena berpangkat sebagai kepala seksi, maka 

gajinya sama besarnya tanpa mengigat berat ringannya pekerjaan 

(Muhammad Erwin dan Saldi Isra, 2012:226) 



53 

 

Keadian vindikatif adalah keadilan dalam menjatuhkan 

hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seperti contoh 

orang dianggap adil apabila dia dipidana badan atau denda sesuai 

dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana 

yang dilakukan. 

2.6 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama 

2.6.1 Pengertian Peradilan Agama 

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, 

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua berupa Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.  (Mujahidin, 

2012:25) 

Peradilan adalah  proses pemberian keadilan disuatu lembaga 

atau badan yang disebut pengadilan. Peradilan agama dalam struktur 

lembaga peradilan di Indonesia, tidak hanya akan dapat diketahui 

posisi lembaga Peradilan Agama sebagai lembaga resmi yang 

didukung perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(Rambe dan A. Mukri Agafi. 2001:1) 

Dari waktu kewaktu, lembaga peradilan agama mengalami 

perubahan-perubahan kearah pembaharuan sesuai perkembangan 

tuntutan masyarakat dan politik yang meliputi: 
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1) Pertama, lembaga peradilan agama disejajarkan dengan lembaga-

lembaga peradilan lainnya terhitung sejak diundangkannya UU No. 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada 

tanggal 29 Desember 1989. Pada tanggal 20 Maret 2006 UU No. 7 

Tahun 1989 ini diubah dan disempurnakan dengan UU No. 3 

Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. 

2) Kedua, dalam beberapa pasal  UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama dan UU No. 3 Tahun 2006 mengalami perubahan 

penambahan beberapa pasal yang tersebut dalam UU No. 50 Tahun 

2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama.  (Mujahidin, 2012:6) 

2.6.2 Kewenangan Peradilan Agama 

Kewenangan sering disebut “kompetensi” yang berasal dari 

bahasa belanda (competentitie”, yang kadang-kadang diterjemahkan 

dengan “kekuasaan”. Kekuasaan atau wewenang peradilan kaitanya 

adalah dengan hukum acara yang menyangkut dua hal yaitu 

kewenangan mutlak dan kewenangan Relatif. 

Kewenangan mutlak atau kompetensi absolut (absolut 

competentie) adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-

badan peradilan dalam kewenangan memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan suatu perkara. Misalnya antara peradilan Agama 

dengan Peradilan Umum, antara Peradilan Agama dengan Peradilan 
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Tata Usaha Negara, dan sebagainya. Masing-masing peradilan 

mempunyai kewenangan  sendiri-sendiri dan berbeda, dalam 

memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara sebagaimana 

telah ditentukan Undang-undang. Kewenangan relatif Pengadilan 

Agama adalah kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan 

kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman) atau apa yang dinamakan 

wewenang nisbi dari pada Hakim Pengadilan Agama. Jelasnya, 

kompetensi relatif (relative competitie) ini berkaitan dengan wilayah 

hukum Suatu Pengadilan. (Munthohar, 2010:23) 

Sebuah Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh seseorang 

kepada orang lain yang berdomisili dalam wilayah hukum yang 

menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2.6.3 Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan Agama 

Pedoman teknisi administrasi dan teknis peradilan agama 

(2009:1) Hukum acara pada pengadilan Agama terdiri atas beberapa 

peraturan yaitu : 

1) HIR 

2) R.Bg 

3) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 
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2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

tahun 2009 tentang Peradilan Agama 

4) Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa 

5) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

6) PERMA dan SEMA RI 

7) Kompilasi Hukum Islam 

8) Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan 

Peradilan Agama. 

2.6.4 Putusan Peradilan Agama 

Suatu putusan dikeluarkan oleh pengadilan untuk memutuskan 

suatu perselisihan atau sengketa, dalam arti putusan merupakan produk 

pengadilan dalam perkara-perkara yang bersifat gugatan (contentiosa). 

Menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim 

adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang 

diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dipersidangan dan 

bertujuan untuk tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja 

yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim 

dipersidangan.  (Munthohar, 2010:106) 

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis 

hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau 
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mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.  (Manan, 2005:172) 

Disinilah keberadaan keadilan kesimpulan akhir yang diambil 

oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam 

menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak 

yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Dalam rangka Social control maka Salinan Putusan Majelis Hakim ini 

selanjutnya dapat diminta oleh pihak-pihak tertentu guna pembahasan 

dan penelitian. (SEMA, RI No. 2 tahun 2004 dan dalam rangka 

memberikan akses kepada masyarakat, khususnya para pihak 

berperkara, maka pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan/ 

penetapan kepada para pihak berperkara dalam jangka waktu paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan/ penetapan diucapkan 

dan apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka ketua Pengadilan dikenai 

sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

(Munthohar, 2010:107) 

Dengan adanya putusan ini, terutama jika putusan tersebut 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka perselisihan antar 

pihak berperkara berakhir. Hak dari pihak yang dimenangkan tidak 

hanya terjamin, namun juga dapat diperolehnya baik secara sukarela 

maupun dengan bantuan negara dan kewajiban dari pihak lainnya 

bersifat memaksa dalam arti suka atau tidak suka pihak yang 

dikalahkan harus mentaati isi putusan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan 

yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Alasan hakim dalam menetapkan harta bersama pasca perceraian 

di Pengadilan Agama adalah dengan mempertimbangkan 

berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan dan pertimbangan – 

pertimbangan hakim.  Berdasarkan pertimbangan  hakim dalam 

memutuskan pembagian harta bersama yaitu dengan 

mempertimbangkan peran suami dan  istri dalam berumah tangga 

serta usaha suami dan istri dalam menghasilkan  harta bersama. 

Hakim dalam menetapkan harta bersama pasca perceraian di 

pengadilan agama berdasarkan putusan – putusan adalah 

mengenai porsi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama 

Batang putusan nomor: 0552/Pdt.G/2014/PA-Btg yaitu 50% 

untuk istri dan 50 % untuk suami karena suami dan isrti sama – 

sama bekerja mencari nafkah, Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

putusan nomor: 0650/Pdt.G/2013/PA.JP yaitu 40% untuk suami 

dan 60% untuk istri karena istri lebih banyak menghasilkan harta 

bersama dibandingkan dengan suami, sedangkan di Pengadilan 

Agama Semarang putusan nomor: 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg 

133 
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yaitu 30% untuk suami dan 70% untuk istri karena istri lebih 

berpenghasilan lebih dibandingkan dengan suami. Sehingga jelas 

bahwa hakim dalam memutuskan  pembagian harta bersama 

sesuai dengan porsi masing – masing pihak yang bersengketa 

dengan melihat pertimbangan hakim dan pembuktian pada 

pemeriksaan kasus pembagian harta bersama. 

2. Penerapan keadilan distributif dan kontributif berdasarkan 

putusan – putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta 

bersama adalah keadilan hakim dalam menentukan besaran harta 

yang diterima oleh masing – masing pihak sesuai kontribusi 

suami dan istri dalam mengumpulkan harta bersama. Majelis 

hakim mempertimbangkan rasa keadilan dalam mengambil 

keputusan tentang besarnya pembagian harta bersama tersebut 

dengan menerapkan dan tidak menerapkan  ketentuan pasal 97 

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “janda atau duda 

cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari harta bersama 

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. 

Pembagian harta bersama di sesuaikan dengan hak dan kewajiban 

seorang suami dan istri. ketika peran suami dan istri sudah 

terlaksana  hak dan kewajibanya maka pembagian harta bersama 

tersebut dapat dibagi secara adil. Tetapi jika istri yang lebih 

berperan dalam mencari nafkah maka istri lebih banyak 
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mendapatkan harta bersama dibandingkan dengan suami sesuai 

dengan keadilan hakim dalam membagi harta bersama. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Dalam kasus sengketa harta bersama antara penggugat dan 

tergugat sangat rumit sehingga diharapkan para pihak yang 

terlibat dalam kasus penanganan pembagian harta bersama harus 

teliti dalam proses pemeriksaannya sehingga tidak menimbulkan 

perselisihan yang berkepanjangan. 

2. Para hakim Pengadilan Agama dalam mengambil putusan selalu 

mengutamakan keadilan distributif dan kontribusi dalam 

memutuskan pembagian harta bersama dan berdasarkan Undang 

– undang yang dijadikan panutan sesuai dengan perkara. 
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