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TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN 
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  

DAN HUKUM PERDATA 
 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa harta 
bersama jika dilihat dari sistem hukum islam dan sistem hukum perdata dan untuk 
mengetahui cara bagaimana eksekusi dapat dilakukan atau tidak terhadap harta 
gono-gini atau harta perkawinan akibat perceraian tersebut. Metode pendekatan 
penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Metode pengumpulan data 
melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai 
pembagian harta bersama dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan 
hukum perdata, yang pertama persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama 
dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama 
dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. Perbedaan pada 
pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama 
setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri 
sama. Sedangkan menurut KUHPer pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti 
yang diajukan oleh penggungat dan tergugat. Kedua, dasar pertimbangan hakim 
dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu 
dasar musyawarah dan keadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 
pembagian harta bersama menurut KUHPer berdasarkan pada pembuktian yaitu 
berdasarkan keteranganketerangan dari saksi dan bukti surat. Ketiga, gugatan 
harta bersama antara sesama muslim dapat diajukan di Pengadilan Negeri. 
Walaupun orang yang beragama Islam dalam pernikahannya melalui Pengadilan 
Agama telah diatur dalam KHI, termasuk dalam sengketa pembagian harta 
bersama perkawinan yang diatur pada Pasal 88. 
 
Kata Kunci: pembagian harta perkawinan, hukum Islam dan perdata 
 

Abstract 

The purpose of this research is to know how to solve the dispute of common 
property when viewed from Islamic legal system and civil law system and to know 
the way how execution can be done or not to property gono-gini or marriage 
property due to the divorce. The method of this research approach is normative 
approach method. Methods of data collection through literature study. The result 
of the research shows that the division of joint property in marriage in terms of 
Islamic law and civil law, the first equation when filing a joint property lawsuit 
from the Religious Court and the District Court, that the division of joint property 
in marriage is done after the decision of divorce. Differences in the distribution of 
joint property according to KHI based on Article 97 joint property after divorce is 
divided equally, each ½ part between husband and wife alike. Meanwhile, 
according to KUHPer the division can be done on the evidence submitted by the 
grantor and the defendant. Second, the basis of the judge's consideration in 
deciding the case of sharing of joint property according to KHI there are two 
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namely the basis of deliberation and justice. Judge consideration in deciding 
cases sharing of joint property according to the Criminal Code based on the proof 
is based on testimony of witnesses and proof of letter. Third, a joint treasure 
lawsuit between fellow Muslims may be filed in the District Court. Although the 
person who is Muslim in his / her marriage through the Religious Court has been 
arranged in the KHI, including in the dispute of the division of joint marital 
property set forth in Article 88. 
 
Keywords: the division of marital property, Islamic and civil law 
 
1. PENDAHULUAN 

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akibat hukum yang 

ditimbulkanoleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan 

kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya. 

Harta kekayaan suami istri dalam perkawinan terdapat dua macam harta 

benda suami istri seperti yang diatur dalam undang- nomor 1 tahun 1974 pasal 35 

yang berbunyi: 

(1) “Hartabenda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 

(2) “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” 

 
Untuk mengatur harta kekayaan suami istri dalam perkawinan, maka 

suami istri dapat membuat perjanjian kawin.Dimana  pengertian perjanjian kawin 

adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau 

pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan 

terhadap harta kekayaan mereka.Di dalam UU Perkawinan hanya terdapat 1 pasal 

yang mengatur mengenai perjanjian kawin, yaitu pasal 29.Mengenai harta 

kekayaan dalam perkawinan, KUH Perdata menganut sistem kesatuan harta suami 

istri.Apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta 

kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin.1 Adapun tujuan 

dari dibuatnya perjanjian kawin adalah : 

                                                             

1R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Airlangga 
University Press, 1988, hal. 57 
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1. Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami atau istri) lebih besar 

dibanding harta kekayaan pihak lainnya. 

2. Kedua pihak (suami dan istri) membawa masuk harta yang cukup besar ke 

dalam harta perkawinan. 

3. Masing-masing memiliki usaha sendiri. 

4. Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan 

menanggung utang nya sendiri. Dari uraian tersebut diatas maka dapat 

dijelaskan bahwa dalam mengatur harta kekayaan didalam perkawinan, suami 

istri dapat membuat perjanjian kawin, dengan perjanjian kawin tersebut 

terjadilah kebersamaan harta benda suami istri dalam perkawinan itu secara 

menyeluruh. 

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta perkawinan 

itu diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab 

undang-Undang hukum Perdata(KUHPer) dan Kompilasi hukum islam(KHI). 

Pengaturan harta bersama diakui secara hukum termasuk dalam hal 

pengurusan,penggunaan dan pembagiannya. 

Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan 

penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul.2 Adapun tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama jika 

dilihat dari sistem hukum islam dan sistem hukum perdata dan untuk mengetahui 

cara bagaimana eksekusi dapat dilakukan atau tidak terhadap harta gono-gini atau 

harta perkawinan akibat perceraian tersebut. 

 
2. METODE 

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan normatif di dalam penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasikan 

konsep dan asas – asas serta prinsip – prinsip hukum islam yang digunakan untuk 

meninjau bagaimana harta bersama atau harta gono-gini  di lihat dari perspektif 

hukum islam dan sistem hukum nasional. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh penelitian dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan 

hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk 

                                                             

2 J.Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.191. 
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buku–buku atau dokumen yang biasanya disediakan diperpusatakan, atau milik 

pribadi. Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; 

pengamatan (observasi), wawancara (interview). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Jika Dilihat Dari Sistem Hukum 

Islam Dan Perdata 

3.1.1 Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Sistem Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu aturan yang bersifat khusus 

yang mengatur mengenai suatu aturan yang mengatur hal-hal yang berlaku bagi 

orang yang beragama Islam.Tentang perkawinan mengatur bahwa kedudukan 

suami dan istri dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan masyarakat adalah 

seimbang. Seimbang yang dimaksud adalah bahwa kedudukan antara suami dan 

istri adalah sama, sederajat, tidak ada yang lebih tinggi salah satu pihak. Seimbang 

disini juga termasuk didalamnya adalah seimbang mengenai pembagian harta 

benda yang di dapat dalam perkawinan, dimana baik suami atau istri mendapat 

bagian yang sama yaitu masing-masing mendapat setengah dari harta bersama 

yang dimiliki berdasarkan prinsip keadilan. 

Pengaturan lebih lanjut tentang pertimbangan hukum yang dijadikan dasar 

pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam ayat 

(1) yaitu yang berbunyi :  

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri 
dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas 
harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah 
satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta 
bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.3  
 
Pengaturan lain dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 97.  

KHI Pasal 97  

Janda atau duda cerai masing-masing berhak atas seperdua dari harta 
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 4 
 

                                                             

3 Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) 
4 Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam 



5 

Pasal ini mengatur mengenai hak-hak masing pihak atas harta bersama bila 

terjadi perceraian. Masing-masing pihak berhak seperdua dari harta bersama, 

kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pembagian harta dengan 

komposisi dibagi dua dengan presentase 50:50 pun belum tentu sepenuhnya 

dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada umumnya pembagian 

dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal. Pihak 

pengadilan dapat memutuskan pembagian harta bersama dengan presentase lain 

dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.  

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa 

pertimbangan hukum yang dianggap dapat mempengaruhi pembagian harta 

bersama. Pertimbangan hukum tersebut adalah : judi, mabuk, boros, peran para 

pihak dalam keluarga, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri. 

Suatu pembagian harta bersama dalam pelaksanaannya adalah masing-masing 

pihak mendapat bagian setengah-setengah (50:50) dari harta bersama selama tidak 

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.  

Berdasarkan uraian Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Sistem 

Hukum Islam, secara implisit yang dipakai adalah aturan dalam Kompilasi 

Hukum Islam yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 yaitu mengenai 

pembagian harta bersama. Pertimbangan lainnya yang dipakai yaitu yang terdapat 

dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa bila terdapat sengketa 

atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang 

berwenang. Pihak pengadilan dapat memutuskan pembagian harta bersama 

dengan presentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berdasarkan 

ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang 

dianggap dapat mempengaruhi pembagian harta bersama. Pertimbangan hukum 

tersebut adalah judi, mabuk, boros, peran para pihak dalam keluarga, siapa yang 

ternyata mampu membiayai hidup sendiri. 

 

3.1.2 Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Sistem Hukum Perdata 

Sistem pembuktian yang dianut di pengadilan menurut penulis tidak bisa 

dilepaskan dari Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut 

Undang-Undang, seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menurut 

pencarian kebenaran yaitu :  
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a. Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal 
pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti 
memenuhi syarat formil dam materil.  

b. Harus didukung oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian 
kesalahan terdakwa.5  

 
Pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berdasarkan pada 

pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. 

Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum.Kebenaran 

dan yang dicari dan diwujudkan selain berdasakan alat bukti yang sah dan 

mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini 

hakim.Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang 

tidak dapat diragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai 

kebenaran yang hakiki.  

Berikut ini adalah gambaran faktor-faktor yang menyebabkan pembagian 

harta bersama besarannya tidak sama antara kedua belah pihak yaitu:  

a. Untuk harta bersama yang nantinya akan dibagi kedua belah pihak harus 

mempunyai andil dalam harta bersama yang di persengketakan, jika ada yang 

tidak memiliki andil atas harta bersama yang di persengketakan maka pihak 

tersebutlah yang perolehnya lebih sedikit.  

b. Sebelumnya telah ada perjanjian lain antar kedua belah pihak yang 

bersengketa terhadap harta bersama tersebut, sebagaimana yang terdapat 

dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Bahwa yang didapat setelah perkawinan adalah harta bersama 
tidak termasuk harta yang dimiliki sebelum terjadi pernikahan jadi ketika 
terjadi perceraian dalam hal pembagiannya harus diketahui untuk 
dipisahkan dulu mana yang termasuk harta bawaan dan mana yang 
termasuk harta bersama. Apabila terjadi sengketa, dalam hal pengaturan 
mengenai pembagiannya itu merujuk kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kecuali kalau sebelumnya sudah ada perjanjian 
antara kedua belah pihak, yang apabila dalam perjanjian tersebut sudah 
disepakati untuk mencampurkan semua harta bendanya termasuk harta 
bawaan maka untuk penyelesainya dimungkinkan besaran pembagiannya 
bisa berbeda tergantung kesepakatan yang sudah diperjanjikan. 6 
  

                                                             

5 Amin Sutiknyo, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 24 April 
2015, pukul 09:00 WIB.  

6 pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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c. Pihak yang mendapatkan bagian lebih sedikit, telah melakukan hal yang tidak 

seharusnya dilakukan yang dapat merugikan pihak lain. Seperti menghambur-

hamburkan uang untuk kepentingan pribadi.  

d. Pihak yang mendapatkan bagian lebih sedikit, tidak memiliki kontribusi atas 

harta yang di persengketakan.  

e. Untuk memenuhi rasa keadilan tidak harus dengan cara membagi harta 

bersama dengan porsi seperti yang diatur oleh UndangUndang, jadi bukan 

berarti dibagi diluar ketentuan UndangUndang tidak adil. 

Keadilan tidak terdapat pada samanya jumlah pembagian harta yang 

bersangkutan, akan tetapi keadilan adalah saat dimana para pihak menerima 

bagian sesuai dengan haknya, meskipun tidak seperti yang diamanatkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Hal tersebut seakan senada dengan kenyataan 

yang terjadi di beberapa daerah diIndonesia yang lain yang menerapkan proses 

pembagian harta besarannya berbeda apabila terjadi perceraian.  

3.2  Perjanjian Perkawinan 

Perjanjian Perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta 

kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, 

baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat 

hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. 

Hal ini seperti tercantum dalam pasal 29 undang-undang No.1 tahun 1974. 

Pasal 29 UU No.1 th 1974 mengatur tentang Perjanjian perkawinan 

disebutkan: 

Ayat (1) 

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak 
atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang 
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku 
juga terhadap pihak ketiga tersangkut. 
 
Ayat (2) 

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 
hukum agama dan kesusilaan. 
 
Ayat (3) 

Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
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Ayat (4) 

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, 
kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 
perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 
 
Sebenarnya UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang 

perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat 

mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam ketentuan ini 

tidak disebutkan batasan yang jelas, bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai 

hal apa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian Perkawinan UU ini 

mencakup banyak hal. Disamping itu UU perkawinan tidak mengatur lebih lanjut 

tentang bagaimana hokum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud.7  

Pada dasarnya Perjanjian Perkawinan tidaklah seburuk yang menjadi 

anggapan masyarakat. Hal ini terjadi karena Perjanjian Perkawinan bagi orang 

kebanyakan adalah kurang etis tidak sesuai dengan budaya orang timur. 

Mengingat pentingnya Perjanjian Perkawinan ternyata cukup banyak manfaatnya 

bagi suami isteri. Tanpa Perjanjian Perkawinan, maka dalam proses pembagian 

harta gono-gini sering terjadi pertikaian. Karena itu manfaat dari Perjanjian 

Perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan 

timbul selama perkawinan, antara lain:8 

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jika tidak ada harta gono-gini syaratnya, 

harus dibuat sebelum pernikahan dan harus di catatkan di tempat pencatatan 

perkawinan 

2. Tentang pemisahan hutang, dalam perjanjian perkawinan dapat diatur 

mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak 

yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi 

sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian. 

Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut terutama 

mengenai masalah biaya hidup anak, dan biaya pendidikanya harus diatur 

                                                             

7 Djaja S. Meliala, 2006, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga,, 
Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 67 

8 Mike Rini, Ibid tanpa halaman tanpa tahun 
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sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orang tua, dalam hal ini 

tujuanya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.  

3.3 Eksekusi Harta Gono-Gini atau Harta Perkawinan Setelah Perceraian  

Tidak setiap manusia dapat memperoleh apa yang diinginkan, begitu juga 

dalam perkawinan, banyak sebab dan kendala sehingga perkawinan tersebut tidak 

dipertahankan kelangsungannya dan perceraian adalah salah satu cara berakhirnya 

sebuah perkawinan. Akibat perceraian akan menimbulkan masalah bagi suami 

atau isteri yaitu berupa nafkah iddah dan pembayaran nafkah yang lalu (nafkah 

terhutang) juga hak suami atau isteri akan harta gono gini, dan pemeliharan anak 

yang belum mumayyiz. Bagi para pihak baik PNS/non PNS dalam perceraian ini 

dapat mengajukan sita jaminan sebagaimana disyaratkan Pasal 24 ayat (2) PP No. 

9 Tahun 1975 yuncto pasal 78 Sub c Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.  

Kepentingan sita jaminan adalah terjaminnya hak atau penyerahan benda 

yang di dalam amar putusan, juga tidak luput dan ada atau tidaknya benda itu. 

Karenanya untuk terjaminnya pelaksanaan (eksekusi) sudah biasa penggugat 

mengajukan permohonan sita, Umumnya sita jaminan (conservatoir berslag) 

bersamaan dengan gugatannya.  

Permohonan sita adalah termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat/ 

pemohon seandainya Ia menang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang 

mengakui segala haknya itu dapat dilaksanakan9. Dalam mengantisipasi agar 

suami itu benar-benar merealisasikan dan untuk menjamin hak-hak janda tersebut 

di atas, maka di sini perlu sekali adanya lembaga sita jaminan kasus perceraian. 

Adapun tata cara Eksekusi Harta Gono-Gini atau Harta Perkawinan Setelah 

Perceraian: 

Pertama, Masalah Permohonan Sita Jaminan Yang Diajukan Dalam Surat 

Gugatan Pada Pengadilan  

Pembahasan tentang tata cara sita jaminan meliputi dua segi. Segi pertama, 

berkenan dengan tata cara pengajuan permohonan sita jaminan itu sendiri. Sedang 

segi yang kedua, berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sita jaminan itu sendiri 

                                                             

9 M. Yahya Harahap, Permasalahan dan Penetapan Sita Jaminan Conseivatoirbeslag, Pustaka, 
Bandung, 1990, hlm. 14.  
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oleh pengadilan: a) Pengajuan Permohonan Dalam Surat Gugatan, b) Pengajuan 

Permohonan Secara Terpisah Dengan Pokok Perkara  

Kedua, Masalah Tenggah Waktu Pengajuan dan Pelaksanaannya  

Penentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sita yang diatur dalam 

pasal tersebut, sekaligus mengandung permasalahan tentang instansi tempat 

pengajuan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag). Menurut ketentuan 

undang-undang sita jaminan pengajuan permohonan sitajaminan dapat dilakukan: 

a) Selama putusan belum dijatuhkan atau selama putusan, belum berkekuatan 

hukum tetap, b) Sejak mulai berlangsung pemeriksaan perkara di sidang 

Pengadilan Negeri sampai putusan dijatuhkan, c) Atau selama putusan belum 

dieksekusi.  

Ketiga, Instansi yang Berwenang Memerintahkan Sita Jaminan  

Sehubungan dengan permasalahan hukum di atas perlu diketahui secara pasti, 

instansi peradilan tingkat mana yang berwenang menerima dan memeriksa serta 

memerintahkan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag). Apakah 

kewenangan itu semata-mata hak Pengadian Negeri (peradilan tingkat pertama) 

atau tidak Bolehkah Pengadilan Tinggi sebagai instansi tingkat banding 

mengabulkan dan memerintahkan sita jaminan terhadap sita yang ditolak 

Pengadilan Negeri: a) Pendapat pertama, mutlak menjadi kewenangan Pengadilan 

Negeri, b) Pendapat kedua, Pengadilan Tinggi berwenang memerintahkan sita 

jaminan  

Keempat, Barang Yang Dilarang Untuk Disita  

Apa yang dibahas pada uraian terdahulu adalah mengenai pembatasan 

penyitaan dikaitkan dengan sifat gugatan. Artinya barang yang dibenarkan hakim 

untuk disita. Tapi mungkin dalam perkara lain boleh disita sesuai gugatan.  

Lain halnya dengan barang yang dilarang untuk disita. Sifat larangannya 

adalah mutlak dan permanen. Dalam perkara, apapun, barang yang dilarang 

undang-undang untuk disita, tidak boleh diletakkan saja jaminan atau sita 

eksekusi. Larangan ini dijumpai dalam Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 

RBG.  
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Menurut pasal dimaksud ada dua jenis barang yang dilarang undang-

undang untuk disita: hewan dan perkakas. Akan tetapi agar hewan dan perkakas 

masuk ke dalam kelompok barang yang dilarang disita, harus dipenuhi sifat dan 

fungsinya dengan kualitas tertentu: a) sifatnya: sungguh-sungguh, b) fungsinya: 

dipergunakan sebagai alat menjalankan pencaharian  

Jadi, tidak semua hewan dan perkakas dilarang disita. Hanya hewan dan 

perkakas yang sifatnya sungguh-sungguh berfungsi sebagai alat yang 

dipergunakan tergugat menjalankan mata pencaharian. Kualitas sifat dan fungsi 

itu tidak sambilan, tetapi benarbenar dan sungguh-sungguh dipergunakan tergugat 

sebagai alat mata pencaharian hidup sehari-hari. Kalau hewan itu hewan yang 

diperdagangkan atau hewan yang menghasilkan komoditi dagangan seperti susu, 

bukan hewan yang sungguh-sungguh dipergunakan sebagai alat mata pencaharian 

hidup sehari-hari, misalnya, hewan yang diternakkan atau sapi perahan, bukan 

hewan yang dilarang untuk dikenakan sita jaminan (conservaloir beslag). Sebab 

hewan yang seperti itu, sudah merupakan sarana produksi untuk mencari 

keuntungan, bukan hewan yang sungguh-sungguh dipergunakan sebagai alat mata 

pencaharian.  

Begitu juga mengenai perkakas. Jangan diartikan terlampau sempit serta 

jangan dilepaskan perkataan perkakas itu dengan fungsinya sebagai alat 

pencaharian sehari-hari. Misalnya lemari toko, tidak dapat digolongkan barang 

yang dilarang untuk disita. Mobil penumpang, tidak dapat digolongkan barang 

yang dilarang untuk disita. Baik mobil penumpang atau mobil pengangkut barang, 

bukan sarana mata pencaharian sehari-hari, tapi sudah tergolong sarana jasa untuk 

mencari keuntungan. Pengertian umum yang diberikan hukum kepada perkawinan 

perkakas dalam Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG adalah perkakas yang 

sifat dan wujudnya dipergunakan langsung oleh seseorang: a) dengan kekuatan 

tenaga fisik untuk mencari nafkah sehari-hari (cangkul, parang dan sebagainya), 

b) atau perkakas yang langsung dipergunakan oleh seorang ahli atau seniman 

(gergaji bagi seorang tukang, pahat bagi seorang pemahat dan sebagainya).  

Jelas dapat dilihat, maksud pelarangan menyita barang tertentu yang 

disebut dalam pasal tersebut adalah untuk melindungi seorang tergugat dan 
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kemusnahan total. Jangan sampai dimatikan kegiatannya untuk melangsungkan 

pemenuhan kebutuhan nafkah sehari-hari. Larangan itu tidak menjangkau 

kegiatan usaha mencari keuntungan. Atas dasar itu, hewan atau perkakas yang 

sifat dan wujudnya dipergunakan sebagai sarana produksi atau Jasa, tidak 

termasuk ke dalam kelompok barang yang dilarang penyitaannya.  

Sehubungan dengan permasalahan barang yang untuk disita, ada baiknya 

diperhatikan pemikiran yang dikemukakan Prof Subekti, yang berkeinginan 

memperluasnya tidak hanya terbatas pada hewan dan perkakas mata pencaharian, 

tetapi memperluasnya meliputi tempat tidur yang dipergunakan suami istri dan 

anak-anaknya, serta buku-buku ilmiah sampai batas tertentu. Perluasan ini sangat 

manusiawi dan pantas untuk diperhatikan baik pada saat pelaksanaan lelang. 

Sehingga penyitaan atau pelelangan, jangan sampai terlampau jauh menelanjangi 

dan menyengsarakan tergugat dalam keadaan kesedihan yang meluluhkan. 

Dengan perluasan ini hukum menarik garis batas orang yang dianggap tidak 

mempunyai milik apa-apa lagi, jika harta yang dimilikinya hanya terdiri dari 

tempat tidur, perkakas dapur dan buku-buku ilmiah.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pembagian harta bersama dalam 

perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata, dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:   

Pertama, ada persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama 

dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. Dengan demikian 

dapat dipahami bahwa ada persamaan dalam dalam pengajuan gugatan harta 

bersama secara KHI dan KUHPer.  

Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada 

Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian 

antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPer pembagian dapat 

dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggungat dan tergugat. 

Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, 
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dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga 

penggugat memperoleh bagian ¾ bagian dan tergugat memperoleh ¼ bagian. 

Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPer bahwa 

setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan 

isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum 

dalam proses peradilan.  

Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian 

harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. 

Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau 

musyawarah. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa 

pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.   

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama 

menurut KUHPer berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-

keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan 

yang berdasarkan hukum. Alat bukti sangat penting untuk dapat memberikan 

keyakinan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum 

untuk memutuskan termasuk tidaknya suatu harta benda kedalam golongan harta 

bersama atau tidak.  

Ketiga, gugatan harta bersama antara sesama muslim dapat diajukan di 

Pengadilan Negeri. Walaupun orang yang beragama Islam dalam pernikahannya 

melalui Pengadilan Agama telah diatur dalam KHI, termasuk dalam sengketa 

pembagian harta bersama perkawinan yang diatur pada Pasal 88. Pasal 88 

mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan 

kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal 

dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta bersama bila 

terjadi perselisihan. Namun didalam KHI atau Undang-Undang lainnya yang 

mengatur tentang harta bersama, tidak ada satupun yang dengan tegas dan jelas 

melarang sesama muslim untuk mengajukan gugatan sengketa harta bersamanya 

di Pengadilan Negeri, jadi Panitera di Pengadilan Negeri merasa tidak mempunyai 

wewenang untuk menolak pengajuan gugatan harta bersama sesama muslim di 

Pengadilan Negeri. 
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