
i 
 

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN  

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Surakarta) 

 

 

 

SKRIPSI 

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  

Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat  

Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta  

 

Oleh :  

HELMI KRISWANTO 

C 100 070 169 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2015 



TIAIAMAN PERSETU.'UAN

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AK]BAT DARI PERCERAIAN

(Studi Kasus di P€ngadilan Agama Kota Surakarta)

Yang dipersiapkan dan disusrut oleh:

IIELMI KRISWANTO
.c100070169

Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan penguji Skipsi

Fakultas Hukum Unive.sitas Muhammadivah Surakaila

II

Pembimbing I

SH., M. Hum)



SKRIPSI

PEMBACIAN HARTA BERSAMA AK]BAT DARI PERCERAI N
(Studi Kasus di l,eogadilan Agama Kota Surakarta)

PI'NGESAHAN

Yalg dipersiapkan dan disusrnr oleh:

IIELMI KRISWANTO
c100070169

TcrJ Jiprflahirn(an di Jepan D<q:tn pentuti Skripsi
1L'a94
lL 4 GnSl^) 2-0\<

dan drnlarclan ielah mernenulri s;..ret

Ilafi
Tanggai

1.

2

Sustman Dewirn

Nuswardhani, SH.,SU (

Mutimatun Ni'.!Ini, SH., M. Hum (

{e PDNN0 *L+Dr't!pr7-)5r1. lc rfll.

ltl



iv 
 

 

MOTTO 

 

 

 

                                                                               

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 

dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap 

(QS. Alam Nasrah, 6-8) 

 

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. 

(Umar bin Khatab) 

 

Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 

memudahkan baginya jalan menuju surga. 

(HR. Muslim) 

 

Termasuk merendahkan dan meremehkan ilmu jika seseorang membicarakan ilmu di 

hadapan orang yang tidak mentaati ilmu itu. 

(Imam Malik) 

 

Tujuan dalam hidup adalah meraih kebahagiaan diri, berdoa, berusaha, serta 

bertawakal merupakan wujud menciptakan cita-cita yang nyata. 

(Penulis) 
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8- Semua pihak yang fidak dapat penulis sebutlrn situ fcrsatu )ang telah

membanfu dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.

Penulis mcnyada masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha

maksimal untuk mendapatkan hdsil yang terbaik. Segala kritik dan saran yang
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui pembagian harta bersama setelah 
perceraian menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata, 2) Untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama setelah 
dinyatakan putusan cerai di Pengadilan Agama Surakarta. Jenis penelitian yang 
digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian 
hukum normative. Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis normative. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder 
dan primer. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan meliputi peraturan, literatur, dan yurisprudensi. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pembagian harta bersama setelah 
perceraian menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata: a) Pembagian harta 
bersama setelah perceraian menurut hukum Islam didasarkan pada Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) khususnya pada Pasal 96 dan 97 KHI, yang menyebutkan bahwa 
pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing 
mendapat setengah dari harta bersama tersebut. b) Pembagian harta bersama setelah 
perceraian menurut hukum adat adalah menurut adat Jawa. Hukum adat Jawa di 
Surakarta menganut sistem kekerabatan Parental / Bilateral, yaitu sistem keturunan 
yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak- ibu), diman 
akedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Apabila perkawinan itu 
sudah lebih dari 5 tahun maka harta bawaan / harta asal sudah bercampur dengan harta 
bersama / harta gono gini, sehingga pembagiannya masing-masing suami istri 
mendapatkan ½ bagian dari harta bersama / harta gono gini tersebut. c) Pembagian 
harta bersama setelah perceraian menurut hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 119-138 KUH Perdata.  Untuk 
ketentuan mengenai pengaturan atas pembagian serta besaran porsi perolehan masing-
masing suami dan istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup 
maupun cerai mati atau cerai hidup dijumpai pada pasal 128 KUH Perdata: Setelah 
bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, 
atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempesoalkan dari pihak mana asal barang-
barang itu. 2) Pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan 
pembagian harta bersama adalah sebagai berikut: a) Pertimbangan yang mengacu pada 
alat bukti. Penggugat mengajukan bukti tulisan sehingga dapat memberikan 
keterangan dan keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang 
menguntungkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat membantahnya. b) Pertimbangan 
yang mengacu pada Pasal 35 UUP No. 1 tahun 1974 yaitu harta benda yang diperoleh 
selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian 
harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri. c) Pertimbangan 
yang mengacu pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa bila terdapat 
sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang 
berwenang. d) Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam 
mengenai presentase pembagian harta bersama. Sesuai dengan Putusan Pengadilan 
menetapkan pembagian harta bersama tersebut ½ (seperdua) bagian untuk penggugat 
dan ½ (seperdua) bagian untuk tergugat. 

 

Kata Kunci: Pembagian , harta bersama, perceraian, pengadilan agama. 




