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PELAKSANAAN SITA MARITAL DALAM PERKARA PERCERAIAN DI 

PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KABUPATEN BLORA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Pelaksanaan Sita Marital 

merupakan suatu pembagian harta bersama antara suami isteri yang akan 

melakukan perceraian selama proses perceraian itu masih berlangsung, gugatan 

Sita Marital dapat diajukan dalam perkawinan, dan terdapat 3 macam harta, yaitu 

harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta 

benda yang didapatkan selama perkawinan tersebut berlangsung, namun, adanya 

harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta 

milik masing-masing suami atau isteri. Sita Marital merupakan bagian dari Sita 

Jaminan, maka alasan meminta Sita Marital pun sama dengan alasan meminta Sita 

Jaminan, antara lain ada persangkaan yang beralasan dan contohnya dalam 

gugatan perceraian, Tergugat dianggap akan menggelapkan barang-barang, 

sehingga hal itu akan merugikan Penggugat dalam tata cara Permohonan Sita 

Marital dapat diajukan dalam surat gugatan yang dapat juga terpisah dari pokok 

perkara. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama, Permohonan Sita Marital baru bisa diajukan apabila ada gugatan cerai, 

Namun, KHI berpendapat lain didalam KHI dijelaskan bahwa Permohonan Sita 

Marital dapat diajukan oleh suami isteri tanpa adanya gugatan cerai. Kegunanya 

untuk melindungi harta bersama dari perbuatan salah satu pihak yang merugikan, 

seperti mabuk, judi, boros, dan sebagainya. Permohonan Sita Marital ini tetap 

diajukan tanpa memutus Ikatan Perkawinan tersebut, tapi harta bersama bisa 

dijamin pemeliharannya. 

 

Kata Kunci:sita jaminan, harta bersama, pelaksanaan sita harta bersama 

 

Abstract 

This study aims to determine the Marital Seizure Implementation procedure is a 

sharing of shared assets between husband and wife who will divorce during the 

divorce process is still ongoing, Marital Sita lawsuits can be submitted in 

marriage, and there are 3 types of assets, namely joint assets, property, and 

acquisition assets. Joint assets are property acquired during the marriage, 

however, the existence of shared assets in the marriage does not rule out the 

possibility of the property of each husband or wife. Marital confiscation is part of 

the guarantee seizure, so the reason for asking for Marital Confiscation is the 

same as the reason for requesting a Seizure Guarantee, including a reasonable 

argument and for example in a divorce claim, the Defendant is considered to be 

embezzling the goods so that the Plaintiff will harm Requests for Marital Seizure 

can be submitted in a lawsuit that can also be separated from the subject matter. 

According to Law No. 3 of 2006 concerning the Religious Courts, the Marital 

Seizure Application can only be submitted if there is a divorce claim, however, 

KHI has another opinion in KHI that the Marital Seizure Application can be 

submitted by husband and wife without divorce claims. Its purpose is to protect 

joint assets from the actions of one party that is detrimental, such as drunkenness, 

gambling, wastefulness, and so on. The application for Marital Seizure will still 
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be submitted without deciding on the Marriage Association, but the joint assets 

can be guaranteed. 

 

Keywords : confiscation of collateral, joint assets, implementation of joint asset 

confiscation 

  

A. PENDAHULUAN 

Seorang pria atau wanita, ketika belum menikah mereka mempunyai hak serta 

kewajiban yang utuh. Hak serta kewajiban tersebut yang sangat berkaitan dengan 

kehidupannya, hak serta kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. 

Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka 

mereka mulai saat itulah hak serta kewajiban mereka menjadi satu. 

Aturan tata tertib perkawinan tersebut sudah ada sejak masyarakat dan 

para pemuka masyarakat adat dan serta pemuka agama. Aturan tata tertib tersebut 

terus menerus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan 

pemerintahan dan didalam suatu Negara. Bahkan aturan perkawinan itu sudah 

tidak saja menyangkut warga Negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga 

Negara Asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. 

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan 

aspeknya dikandung dalam kata nikah atau Tazwīj yang merupakan ucapan 

seremonial yang sakral.  Setiap manusia perkawinan tidak hanya didasarkan oleh 

kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai 

pelaksanaan proses kodrat kehidupan manusia, demikian juga dengan  harta 

bersama adalah peranan penting didalam kehidupan berumah tangga (keluarga). 

Harta bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama 

berlangsungnya perkawinan baik suami ataupun istri, yang berada di dalam 

kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus 

dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. 

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 di dalam Pasal 

78 huruf c tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa: ”menentukan hal-hal yang 

perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami istri 

atau barang-barang yang menjadi hak istri”. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN SITA 
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MARITAL DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN 

AGAMA KELAS 1B KABUPATEN BLORA”. 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal menambah 

wawasan atau pengetahuan terutama bagi penulis pribadi dalam bidang hukum 

perdata, memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat 

khususnya dalam penilaian hakim dalam menentukan pembuktian atas tanggung 

jawab hukum dalam perkara bilyet giro kosong tersebut. Dan mampu memberikan 

suatu gambaran nyata tentang pertimbangan hukum dari hakim dalam 

menentukan putusan terhadap putusan terhadap perkara Sita Marital. Penelitian ini 

dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan 

menggunakan metode normatif empiris yakni mengamati pelaksanaan Sita Marital 

tersebut di Pengadilan Agama Blora. 

Pelaksanaan yang dilihat dari aspek-aspek hukumnya yang diterapkan 

dalam fakta di lapangan sehingga dapat diketahui proses hukum dalam Sita Harta 

Bersama tersebut, Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif. 

Istilah kawin sebenarnya berasal dari Bahasa Arab, disebut dengan kata 

Nikah. Al-nikah yang bermakna Al-wathi dan Al-dammu wa Al-tadakhul. Ada 

kalanya juga disebut dengan Al-dammu wa Al-jam’u atau ibarat ’An Al-wath wa 

Al-‘aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Perkawinan yaitu 

prilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan dialam dunia 

berkembang baik. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, yang 

mempunyai arti aspek-aspek dalam keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan 

rumah tangga dengan melaksanakan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah 

SWT. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada 

tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seorang sebelum melaksanakannya, yaitu: 

Iman, Islam, dan Ikhlas. 

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau 

ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka 

berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Ad-

Dhukhan : 54): 

 َۗ ْوٍر ِعْيٍ ْجٰٰنُْم ِِبُ َۗ َوَزوَّ  َكٰذِلَ



 
 

4 
 

Artinya: 

“Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”. 

Allah SWT berfirman: 

 

 ُ ْٓ َانُْفِسُُكْ َۗ عَِِلَ الّلٰ َِّسۤاِء َاْو اَْكنَنُُْتْ ِفْ ْضُُتْ ِبٖه ِمْن ِخْطَبِة الن  َاَُُُّكْ َوََل ُجنَاَح عَلَْيُُكْ ِفْيَما َعرَّ

ْٓ َاْن تَُقْولُْوا قَْوًَل  ا ِاَلَّ َتْذُكُرْوََنُنَّ َوٰلِكْن َلَّ تَُواِعُدْوُهنَّ ِِسًّ ْعُرْوفًا ەَۗ َوََل تَْعزُِمْوا ُعْقَدَة  س َ مَّ

ْٓ َانُْفِسُُكْ فَاْحَذُرْوُه َۚوا َ يَْعَِلُ َما ِفْ ا َانَّ الّلٰ ا َانَّ النََِّكحِ َحّّتٰ يَْبلَُغ اْلِكٰتُب َاَجََلٗ ََۗواْعلَُمْوْٓ ْعلَُمْوْٓ

َ غَُفْوٌر َحِلْيٌ   الّلٰ

Artinya: 

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu 

dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. 

Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. 

Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk nikah) dengan mereka 

secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan 

janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. 

Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka 

takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, 

Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah: 235) 

 

Di dalam Pasal 1 Undang-Undnag No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.” 

 

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut 

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. PP No. 9 Tahun 

1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1975 No. 12 dan 

penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3050. PP No. 9 Tahun 

1975 itu memuat 10 bab dan 49 Pasal yang mengatur tentang ketentuan Umum, 

Pencatatan Perkawinan, Tata cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata cara 



 
 

5 
 

Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristri lebih dari satu 

orang, Ketentuan Pidana dan Penutup. 

Didalam Pasal 1 huruf F dari instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 

disebutkan bahwa harta kekayaan didalam perkawinan baru dapat dipandang 

sebagai harta bersama manakala harta tersebut diperoleh dari usaha suami ataupun 

istri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Dapat diartikan 

Komplikasi Hukum Islam menghendaki dalam hal memperoleh harta kekayaan 

dalam Perkawinan adanya keterlibatan kontribusi dan peran dari suami dan istri, 

jadi suami dan istri aktif berusaha untuk memperoleh harta kekayaan Perkawinan. 

Dari ketentuan Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam tersebut 

dimungkinkan terjadinya kasus-kasus suami istri sebagai berikut. Kasus yang 

sering terjadi di lapangan dimana yang bekerja mencari nafkah untuk kepentingan 

rumah tangganya hanya suami saja dan istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga 

yang tugas sehari-harinya hanya membereskan urusan rumah tangga. 

 

2. METODE 

Sumber data penelitiannya penulis dapatkan dari hasil penelitian kepustakaan 

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Agama Blora dengan subyeknya 

adalah Hakim dan Hakim Ketua yang pernah memeriksa serta memutus kasus Sita 

Harta Bersama. 

 

B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sita yang berkenan dengan Sita Marital harus dapat dilihat dahulu dari macam-

macam sita salah satu sita diantaranya Sita Jaminan (Conversatoir Beslag), Sita 

Jaminan dilakukan atas perintah Ketua atau Majelis Hakim atas permintaan 

pemohon atau Penggugat yang memohon sita baik itu sebelum atau selama proses 

pemeriksaan berlangsung misal tentang perceraian “disitu terdapat harta-harta 

bersama yang bisa dilakukan oleh si pemohon ataupun si penggugat ketika 

memajukan atau menyampaikan permohonannya sebelum atau selama proses 

pemeriksaan berlangsung”, Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) terdapat dua 

bagian, yaitu: 
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1) Sita Jaminan terhadap milik Tergugat misalkan “cerai gugat hartanya terdapat 

di suami sebagai Tergugat itu disebut dengan Conversatoir Beslag (Sita 

Jaminan), yaitu menyita barang yang bergerak dan atau barang yang tidak 

bergerak milik tergugat untuk mejamin agar putusan tidak hampa. 

2) Sita Jaminan terhadap barang bergerak milik Penggugat (Revindicatoir Beslag) 

yaitu menyita barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat 

misalkan “suami istri mengajukan gugatan cerai dan mempunyai harta bersama 

yaitu rumah tetapi rumah tersebut dikuasai oleh suaminya atau Tergugat”.  

Dalam Sidang Aan maning tersebut harus diupayakan si Pemohon 

Eksekusi harus hadir didalam Persidangan tersebut misalkan “suami istri cerai dan 

mempunyai harta yang sudah di putus dan harta yang dikuasai oleh suami dan 

atau harta yang dikuasai oleh istri” ketika diputus menjadi dua tidak dilaksanakan 

maka sita Eksekusi tersebut atau pelaksanaan Aan maning Pemohon Eksekusi, 

Termohon Eksekusi, Kutua, Panitra dan saat pertemuan pertama tersebut 

disampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan 

Pemohon Eksekusi melakukan pelaksanaan isi Putusan tersebut, Contoh : Salah 

satu diadakan pertemuan dalam Amaning pertama sejak itu 8 (delapan) hari 

setelah peringatan itu diharuskan termohon Eksekusi melaksanakan Eksekusi 

Putusan tersebut, kemudian Panitra membuat jadwal sidang Amaning dan 

ditandatangani oleh Ketua dan Panitra. 

Setelah 8 (delapan) hari pertemua tersebut Aan maning itu tidak 

dilaksanakan dan jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan Pemohon 

Eksekusi melaporkan Termohon Eksekusi belum melakukan isi Putusan maka 

Ketua Pengadilan Agama menetapkan dan menerbitkan penetapan perintah 

Eksekusi. 

Menurut J. Satrio, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu: 

1) Harta Benda bersama 

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta 

bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri 

sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama 

adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri. 
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2) Harta Benda pribadi 

Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta 

yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan 

harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak 

masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta 

pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri 

yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, 

hibah, atau warisan. 

Harta bersama antara suami istri dapat dibagi apabila hubungan 

perkawinan sudah terputus. Hubungan perkawinan terputus karena kematian, 

perceraian dan keputusan pengadilan. Pada dasarnya harta perkawinan di dalam 

hukum Islam terpisah antara harta asal istri dengan harta suami, yang diperoleh 

dari harta warisan, hibah, atau dari usaha suami istri baik sebelum maupun setelah 

perkawinan. 

Berkaitan dalam hal tersebut sudah mempunyai aturannya yang berkaitan 

dengan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) berkenaan dengan Sita tanah sudah 

didaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kendaraan didaftarkan di Samsat, 

dan Keredit Perumahan Rakyat (KPR) serta Bank Tabungan Negara (BTN) 

mengikuti aturan BANK karena mempunyai akad yang dilakukan oleh pihak 

BANK dengan pihak Nasabah yang mengambil Keredit Perumahan Rakyat (KPR) 

serta Bank Tabungan Negara (BTN) tersebut, jadi didalam proses tersebut 

mempunyai aturan masing-masing yang harus dilaksanakan. 

Cara untuk menentukan suatu Harta Bersama atau tidak yaitu dengan cara 

membandingkan tanggal pernikahan ataupun perceraian dengan harta tersebut 

yang didapatkan, dan jika tanggal yang tercantum pada sertifikat adalah tanggal 

yang sesudah pernikahan dan sebelum terjadinya perceraiaan maka rumah, tanah, 

dan kendaraan yang ada tersebut termasuk juga harta bersama, sebagian suami 

ataupun istri sebelum menjalani proses pernikahan sudah mempunyai tanah, 

rumah dan kendaraan tersendiri, dan jika tanggal akta jual ataupun beli sebelum 

tanggal pernikahan maka harta tersebut tidak termasuk Harta Bersama. 

Didalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tidak pula 

menetapkan secara tegas yang mengenai suatu pembagian bagi salah satu pihak 
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suami maupun istri yang bercerai, dalam Pasal 37 Ayat 1 hanya saja menyebutkan 

bahwa Pembagian Harta Bersama dikarenakan suatu perceraian yang diatur 

menurut Hukum masing-masing yaitu Hukum Agama, Hukum Adat, dan serta 

Hukum lainnya yang juga dianut oleh masing-masing pasangan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Hasil analisis data dilapangan setelah dianalisis kembali dengan data sekunder dan 

dokumen-dokumen, maka dapat diambil kesimpulan yang pada pokoknya adalah 

sebagai berikut : 

4.1.1 Mekanisme dalam Proses Sita Marital yang terjadi di Pengadilan Agama 

Kelas 1B Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sita tersebut dilakukan atas 

perintah Ketua atau Majelis Hakim atas permintaan Pemohon atau 

Penggugat yang memohon Sita baik itu sebelum atau selama proses 

pemeriksaan berlangsung. Conversatoir Beslag atau Revindicatoir Beslag 

terdapat didalam Pasal 226 dan Pasal 227 HIR atau Pasal 260 dan Pasal 261 

RBg, yang dapat di ajaukan sebelum atau selama proses pemeriksaan 

berlangsung jika permohonan Sita diajukan bersama-sama dalam surat 

gugatan maka Majelis Hakim harus mempelajari terlebih dahulu gugatan 

tersebut dengan seksama mengenai alasan kesesuaian dengan ketentuan 

hukum dan adanya hubungan hukum dengan perkara yang sedang di ajukan 

oleh Penggugat kepada Pengadilan apabila di ajukan bersama-sama dengan 

gugatan tersebut. Apabila ketentuan tersebut sudah terpenuhi maka Majelis 

Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menempuh salah satu dari 

tiga alterntif Secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi 

mengabulkan permohonan sita tanpa dilaksanakan Sidang Insidentil terlebih 

dahulu, apabila permintaan Sita tersebut itu tidak beralasan maka Majelis 

Hakim membuat penetapan hari Sidang sekaligus berisi penolakan 

permohonan Sita, Majelis Hakim membuat penetapan hari Sidang sekaligus 

berisi penangguhan Permohonan Sita. 

4.1.2 Proses Eksekusi Sita Marital di Pengadilan Agama Kelas 1B Blora tersebut 

yang pertama Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi apakah dianalisa 
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ataupun ditulis dan kemudian setelah ada Permohonan yang diajukan 

Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi maka Ketua Pengadilan Agama 

menerbitkan penetapan untuk Amaning (Teguran Pemberitahuan Gugatan 

yang berisi Perintah kepada Juru Sita untuk memanggil Termohon Eksekusi 

untuk hadir pada Sidang) setelah itu Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk 

memanggil, Ketua Pengadilan Agama melaksanakan Aanmaning dengan 

sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitra, dan 

Termohon Eksekusi. Di dalam Persidangan Aamaning tersebut harus 

diupayakan si Pemohon Eksekusi harus hadir didalam Persidangan. Dalam 

Persidangan Eksekusi tersebut harus dihadiri oleh Pemohon Eksekusi, 

Termohon Eksekusi, Kutua, Panitra yang pertemuan pertama tersebut 

disampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari setelah 

peringatan Pemohon Eksekusi melakukan pelaksanaan isi Putusan tersebut 

dan setelah 8 (delapan) hari pertemua tersebut Amaning itu tidak 

dilaksanakan dan jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan 

Pemohon Eksekusi melaporkan Termohon Eksekusi belum melakukan isi 

Putusan maka Ketua Pengadilan Agama menetapkan dan menerbitkan 

penetapan perintah Eksekusi terhadap Termohon. 

4.1.3 Proses Eksekusi Dalam Sita Marital Yang Berkaitan Dengan Hipotik, Kredit 

Perumahan Rakyat (KPR), Bank Tabungan Negara (BTN), Dan Kendaraan 

apabila cara terjadinya pencampuran (syarikah) harta kekayaan suami dan 

istri dapat dilaksanakan dengan cara yaitu Syarikah dapat diadakan dengan 

perjanjian secara nyata-nyata tertulis, atau diucapkan sebelum atau setelah 

berlangsungnya aqad nikah, baik untuk harta bawaan suami istri, atau harta 

yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha sendiri 

atau dari harta pencaharian, bahwa harta yang diperoleh atas usaha suami 

istri atau dalam masa perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta 

bersama atau harta syarikah suami istri, Syarikah harta kekayaan suami istri 

dapat terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri. Khusus cara 

ketiga harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-

diam terjadi syarikah apabila dalam kenyataannya suami istri bersatu dalam 

mencari hidup dan membiayai hidup. Cara untuk menentukan suatu Harta 



 
 

10 
 

Bersama atau tidak yaitu dengan cara membandingkan tanggal pernikahan 

ataupun perceraian dengan harta tersebut yang didapatkan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat diatas maka dapat diberikan sumbangan 

saran sebagai berikut: 

4.2.1 Sebaiknya pada saat melakukan sidang Amaning tersebut diupayakan si 

Pemohon Eksekusi harus hadir didalam Persidangan dan apabila tidak hadir 

si Pemohon Eksekusi tersebut maka proses Persidangan akan di tunda, dan 

apabila Pemohon Eksekusi tersebut menghadiri proses Persidangan 

Eksekusi dalam pertemuan pertama tersebut Majelis Hakim menyampaikan 

peringatan supaya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah peringatan 

Pemohon Eksekusi melakukan pelaksanaan isi Putusan. 

4.2.2 Pengadilan Agama hendaklah menambahkan ketentuan mengenai Sita Harta 

Bersama (Marital Beslag) untuk urusan Sita Harta Bersama, hal tersebut 

berguna apabila terjadi Eksekusi Sita Harta Bersama ataupun Sita Jaminan 

antara Pemohon dan Termohon yang terjadi di lingkup Pengadilan Agama. 

4.2.3 Penelitian ini belum mampu menangkap atau menerima dengan baik 

dikarenakan hanya melihat kinerja Pengadilan dan serta pendekatan proses, 

maka untuk kebutuhan berikutnya Penulis berharap untuk yang ingin 

penelitian dari judul Skripsi dapat melanjutkan dari judul Skripsi tersebut 

dengan metode penelitian yang lebih mendalam. 
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