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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Suatu  kenyataan  hidup  bahwa  manusia itu tidak sendiri. Manusia 

hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dansering mengadakan 

hubungan antar sesamanya.1 Sudah kodrat manusia dalam hidup untuk 

berpasang-pasangan, karena manusia meupakan mahluk sosial. Dalam QS Al 

Hujurat :13 Allah SWT berfirman yang terjemahannya : 

  

  
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 
 

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan Allah memberikan 

kemuliaan bagi manusia untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal dan 

berpasang-pasangan, dilakukan dalam bentuk sebuah perkawinan. Pada masa 

sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. 

Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi 

perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang 

tabu, bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana 

untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin 

banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga 
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banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual. Agar tidak 

berlanjut menjadi kekacauan dalam sebuah Negara, maka dibuatlah peraturan 

perundang-undangan mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. 

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka 

seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai 

perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 

Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah 

merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta 

akibat hukumnya. 

Sebagaimana Negara Indonesia yang multikultur bermacam-macam 

suku, budaya, adat istiadat, dan agama.Indonesia merupakan salah satu negara 

dengan masyarakat yang pluralistik yang beragam suku dan agama.Ini 

tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam 

kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial diantar 

kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada 

hubungan perkawainan.2 Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan 

telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan.3 

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.4Akibat hukum 

yang ditimbulkanoleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan 

kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.5 
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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 : 

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. 

                                                
1R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Airlangga 
University Press, 1988, hal. 57 
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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. 

Ketentuan harta bersama  juga diatur dalam hukum islam.meskipun 

secara umum dan mendasar tidak diakuinya pencampuran harta kekayaan 

suami istri (Dalam hukum islam), ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa 

dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan.hal ini sama halnya dengan 

ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu 

harus terpisah. 

Dalam rumah tangga suami istri tersebut ternyata sering terjadi 

pertengkaran yang mengakibatkan salah satu pihak mengajukan tuntutan 

perceraian ke pengadilan, yang pada akhirnya gugatan perceraian tersebut 

dikabulkan oleh hakim pengadilan. Perceraian adalah putusnya hubungan 

suatu perkawinan antara suami isteri dengan adanya putusan Hakim atas 

tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah 
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disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.2 Setelah terjadi perceraian 

maka terjadilah pembagian harta benda dalam perkawinan senantiasa 

merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. 

Dalam melakukan pembagian harta benda suami isteri dalam 

perkawinan tersebut diperlukan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim 

dalam menentukan bagian hak masing-masing suami isteri, dari harta benda 

suami isteri yang telah dibuat perjanjian kawin tersebut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : TINJAUAN 

YURIDIS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN MENURUT 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa harta bersama jika dilihat dari 

sistem hukum Islam dan perdata ? 

2. Dapatkah dilakukan eksekusi terhadap harta gono-gini atau harta 

perkawinan setelah terjadinya perceraian tersebut? 

 

 

                                                
2 H. M. Djamil Latif, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: 
GhaliaIndonesia,hal93. 
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C. Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan 

penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul.3 Adapun tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama jika 

dilihat dari sistem hukum islam dan sistem hukum perdata. 

2. Untuk mengetahui cara bagaimana eksekusi dapat dilakukan atau tidak 

terhadap harta gono-gini atau harta perkawinan akibat perceraian tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, anfaat yang ingin dicapai dalam 

penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai bahan pengetahuan pada umumnya dan sebagai bahan 

pegetahuan hukum pada khususnya 

b. Sebagai pengetahuan untuk penulis mengetahui bagaimana harta gono-

gini jika dilihat dari perspektif hukum islam dan sistem hukum perdata 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai  analogi dan sekaligus 

untuk mengetahui kemampuan penulis dalan menerapkan ilmu yang 

diperoleh. 

b. Memberi jawaban permasalahan yang telah diteliti 

                                                
3 J.Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.191. 



7 
 

c. Hasil jawaban dari permasalahn yang diteliti akan dapat bermanfaat 

serta Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 

masukan serta menambah pengetahuan bagi pihak – pihak yang terkait 

dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak – pihak yang 

berminat dalam masalah yang sama. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan 

suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. 

Dalam kitab-kitab fiqih klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan 

sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat 

oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta gono-gini atau harta bersama 

adalah harta yang dihasilkan dalam jalur syirkah (kongsi) antara suami dan 

istri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya 

dan tidak dapat dibedakan lagi. 

Sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya 

dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang 

mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai 

tujuan hukum di Indonesia. 

Hukum Islam suatu sistem hukum yang mendasarkan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah (kitab Al-qur’an) dan rasul-nya 

(kitab hadis) kemudian disebut dengan syari’at atau hasil pemahaman ulama 

terhadap ketentuan di atas (kitab fiqih) kemudian disebut dengan ijtihad yang 
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menata hubungan manusia dengan allah, manusia dengan manusia dan 

manusia dengan benda. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan unguk 

mengumpulkan data dari obyek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk 

memecahkan masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis 

dalam permasalahan yaitu : 

1. Metode Pendekatan 

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. 

Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara 

berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang 

sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu 

ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dalam kaitannya dengan 

penelitian normatif disiniakan digunakan beberapa pendekatan. 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu 

pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang 

berkaitan dengan masalah pembagian harta bersama atau harta gono-gini 

jika dilihat dari perspektif hukum islam dan sistem hukum nasional 
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2. Sumber Data/ Bahan Hukum 

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 

buku–buku atau dokumen yang biasanya disediakan diperpusatakan, atau 

milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data 

yang diperoleh langsung dari masyarakat. Di dalam penelitian hukum, data 

sekunder mencakup hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tertier 

3. Teknik Pengumpulan Data/BahanHukum 

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; 

pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan 

(kuesioner). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, 

maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a) Studi Kepustakaan 

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi 

kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji 

Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, peraturan 

perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, 

jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan 

dengan harta bersama atau harta gono-gini. 
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b) Wawancara 

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik 

wawancara tidak terarah (non-directive interview) atau tidak 

terstruktur (free flowing interview) yaitu dengan mengadakan 

komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan 

pedoman wawancara (interview guide) guna mencari jawaban atas 

harta gono gini jika dilihat dari perspektif hukum islam dan sistem 

hukum perdata serta dapat mengetahui jawaban bagaimana eksekusi 

dapat dilakukan atau tidak terhadap pembagian harta bersama atau 

harta gono gini jika ditinjau dari sisten hukum islam dan sistem hukum 

perdata. 

 

G. Sistematika Laporan Penelitian 

Penelitian ini terditi dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, 

dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian 

yang berkesinambungan, sistematis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut :  

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka teori, dan sistematika penulisan.  

Bab II tinjauan pustaka, dalam bab iniu menguraikan tinjauan umum 

tentang harta bersama, pengertian harta bersama, harta bersama menurut 

Undang-undang di Indonesia, tinjauan harta bersama menurut KUHPerdata, 
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tinjauan harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, tinjauan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

dan gugatan harta bersama.  

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan 

tentang Penyelesaian sengketa harta bersama berdasarkan sistem hukum Islam 

dan perdata; dan Eksekusi terhadap harta gono-gini atau harta perkawinan 

setelah terjadinya perceraian tersebut.  

Bab IV Penutup, Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang diambil 

dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh 

penulis.  


