
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Dalam UU tersebut perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhaan Yang Maha Esa.
1
 

Semua umah tangga mengiginkan terciptanya rumah tangga yang 

bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia 

maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan 

tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, 

damai, adil dan makmur. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan 

keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk 

mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal 

ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang bisa 

menggoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang 

kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian. 
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Rumah tangga juga berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari 

dua individu itu mungkin terdapat tujuan, prinsip hidup, harapan dan lainnya 

yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya 

keluarga yang sakinah. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri 

dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, 

maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami 

hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam 

keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh 

sampai kepada perceraian.
2
 

Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian harus ada 

cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup 

rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undangundang No.1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu 

:1) Kematian 2) Perceraian 3) Atas keputusan Pengadilan. Terjdinya peristiwa-

peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau 

percekcokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika 

tidak diselesaikan dengan baik.3. 

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, 

sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 
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tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama bunyinya dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah: 

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya serta sukar disembuhkan; 

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, 

tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar 

kemampuannya; 

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

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak yang lain; 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  

Alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan 

perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat. 4 

Selanjutnya akibat hukum dari perceraian, maka mereka harus 

menanggung nafkah iddah, nafkah anak-anak, biaya pendidikan, masalah 

pemeliharaan anak hingga permasalahan pembagian harta gono-gini. Dalam 

pembagian harta gono-gini yang sering kali menjadi persengketaan yang 

berlarut-larut dan harus diselesaikan oleh pengadilan. Perceraian akan 

membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan 
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harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain: Pasal 35 ayat (1) 

Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta 

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

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di 

bawah penguasan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan 

lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, 

suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum mengenai harta bersama. Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus 

karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-

masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-

masing ini ialah hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata barat. 

Untuk itu pembagian harta bersama yang digunakan oleh suami istri 

setelah perceraian adalah pembagian harta bersama menurut hukum Islam, 

hukum adat, dan hukum perdata. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan 

penelitian dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat dari Perceraian 

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Surakarta).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pembagian harta bersama setelah perceraian menurut 

hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata? 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta 

bersama setelah dinyatakan putusan cerai di Pengadilan Agama Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

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 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi penulis, sebagai bahan masukan dan bekal pengetahuan bagi penulis 

tentang penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini setelah 

perceraian 

2. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses 

pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk meniminalkan 

terjadinya sengketa tentang pembagian harta bersama. 

3. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah 

pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan. Penelitian ini 

dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan 

calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang tinjauan 

yuridis terhadap sengketa pembagian harta gono-gini setelah perceraian 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menurut Soekanto dilihat dari sudut tujuan 

penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian 

hukum sosiologis atau empiris.
5
 Berdasarkan hal tersebut diatas, jenis 

penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti 

yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 

mempunyai beberapa cakupan, di antaranya penelitian terhadap peraturan 

yang dipakai dalam perbandingan hukum.
6
 Metode ini memberi 

kemungkinan untuk mengadakan telaah atas perundang undangan yang 

pernah terbit dalam pengaturan perkawinan di Indonesia yang berlaku juga 

dalam Hukum Islam. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif 

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka.
7
 Pada penelitian hukum normatif, 

bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan 

sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh 

adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang 

                                                           
5
 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta. Hal. 67 

6
 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 14 
7
 Ibid. Hal. 13 
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dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode 

kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini. 

Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa 

permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan 

yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya 

dengan penerapan dalam praktek. Pada metode yuridis normatif yang 

dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif. Pendekatan 

yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
8
 

Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan 

pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta 

menganalisa permasalahan. Faktor-faktor yurdisnya adalah peraturan atau 

norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku atau literatur-

literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini berkisar 

pada hukum harta dalam perkawinan sebagai disiplin ilmu hukum. 

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas 

hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai 

penelitian hukum. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan 

yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu 

ketentuan-ketentuan peraturan hukum perjanjian perkawinan. Dalam hal 

ini peraturan perundangan yang diteliti antara lain: 
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a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

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

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam 

 

3. Sumber data Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data 

sebagai berikut : 

a. Data Sekunder 

Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan 

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri 

dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-

undangan dan putusan hakim Pengadilan Agama Kota Surakarta 

mengenai kasus yang terkait. Penulis dalam penelitian kepustakaan ini 

dimaksudkan untuk mendapat data dengan mengunakan bahan sebagai 

berikut: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah 

dasar. Antara lain 

a) Al Qur’an dan Al-Hadis  
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b) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan  

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

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama 

d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 

Hukum Islam 

g) Yurisprudensi 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan 

peraturan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana, hasil-

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dokumen-

dokumen terkait, dan disertai jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan 

para ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang 

didapat dari studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan 

yang penulis angkat yaitu tentang pembagian harta bersama, yaitu:  

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
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hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatf, dan sebagainya.
9
  

b. Data Primer 

1) Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul skripsi, maka lokasi yang dijadikan lokasi 

penelitian penulis adalah Pengadilan Agama Kota Surakarta 

2) Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah hakim 

di Pengadilan Agama Kota Surakarta. Data yang diperoleh berupa 

sejumlah keterangan atau fakta hasil wawancara dengan hakim 

yang pernah mengadili dan memutus kasus perceraian dan 

pembagian harta bersama setelah perceraian. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis 

mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut : 

a. Data sekunder 

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa aturan-aturan, 

artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian 

dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat, maka dalam 

pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi 

dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan 
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membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari 

buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal 

lain yang berhubungan dengan masalah pembagian harta bersama 

sebagai akibat dari perceraian. 

b. Data primer  

Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara. Metode ini 

dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna 

memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti, 

yaitu dengan hakim Pengadilan Agama Kota Surakarta yang pernah 

mengadili dan memutus perkara yang akan dijadikan bahan dalam 

penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan meliputi peraturan, literatur, dan yurisprudensi 

yang ada hubungannya dengan pembagian harta bersama dipadukan 

dengan pendapat responden di lapangan kemudian dianalisis kualitatif, 

dicari pemecahannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.  

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi 

ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut : 

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat 

mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belaknag, Pembatasan Masalah, 
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Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian 

dan  Sistematikan Penulisan. 

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan 

menyajikan beberapa referensi yang menjadi acuan dalam penulisan yaitu:  

A. Tinjauan tentang pembagian harta bersama sebagai akibat dari perceraian 

1. Pengertian harta bersama 

2. Pihak-pihak yang terkait dalam pembagian harta bersama 

3. Pengertian perceraian 

4. Macam-macam perceraian 

5. Alasan-alasan perceraian 

6. Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara perceraian 

7. Pembagian harta bersama menurut hukum Islam, hukum adat, dan 

hukum perdata 

B. Tinjauan tentang Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

1. Menyusun surat gugatan perceraian 

2. Mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama 

3. Pemanggilan para pihak yang berperkara  

4. Pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama 

5. Putusan 

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan 

menguraikan dan membahas mengenai: 

A. Pembagian harta bersama setelah perceraian  

1. Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam 
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2. Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum adat 

3. Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum perdata 

B. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama setelah 

dinyatakan putusan cerai di Pengadilan Agama Surakarta 

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpualn dan saran 

terkait dengan permasalah yang diteliti 

 

 

 


