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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami

istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mereka melangsungkan

perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal

balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

secara timbal balik.1

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian.

Ditentukan bahwa Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan,

setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

alasan, yaitu antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai

suami istri.

Menentukan status kepemilikan harta bersama perkawinan penting untuk

memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta. Demikian pula apabila terjadi

perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang

1Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2008), h. 6
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menjadi hak  suami. Jangan suami mengambil hak istri dan sebaliknya jangan

sampai istri mengambil hak suami.

Ajaran Islam apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengkera harta

milik menganjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik, dalam

undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 37 disebutkan apabila dalam suatu

perkawinan terjadi perceraiaan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-

masing. Persengketaan tersebut dapat dimintakan penyelesainnya kepada

pengadilan agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang

merupakan pelaksana kehakiman bagi para semua orang yang beragama Islam.

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan

kedua belah pihak. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan

perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena

perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun

yang dimaksud menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut Hukum Agama,

Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata(Penjelasan Pasal 37

UUP).2

Permohonan dari pihak yang bersengketa mengenai sita marital dalam hal

ini penggugat ( mantan istri ) mengajukan gugatan terhadap tergugat ( mantan

suami ) dan memohon kepada pengadilan agama supaya diletakkan sita marital

(marital beslag). Dalam putusan sela terhadap barang-barang yang disengketakan

sebelum dilaksanakannya putusan akhir dan supaya membagai menjadi dua

bagian terhadap harta bersama tersebut, penggugat khawatir akan dialihkanya

2 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata .Visimedia Jakarta
Selatan 2015.h 40
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barang-barang tersebut oleh tergugat. karena penggugat mendapati i’tikat yang

kurang baik dan tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan supaya diletakan

sita marital (marital beslag) sebelum adanya putusan yang terhadap sengketa

tersebut demi terpenuhinya keadilan bagi bersama. Pada akhirnya majelis hakim

menetapkan untuk diletakan sita marital dalam sengketa tersebut.

Sita marital yang disebut  adalah sita yang dapat dilakukan pengadilan atas

penggugat untuk mengamankan barang yang sudah disengketakan. sebagai mana

yang diatur dalam pasal 190 maupun pasal 125 KUH Perdata, hak untuk

mengajukan sita marital, disebutkan sebagai dasar sita marial. Sita marital

(marital beslag) di laksanakan supaya barang-barang yang dijatuhi sita marital

tidak dapat di uangkan atau di jual oleh salah satu pihak yang bersengketa. Sita

Marital merupakan salah satu permohonan yang diajukan secara bersamaan

dengan pokok perkara atau juga terpisah dari pokok perkara sebelum dijatuhkan

putusan, dan biasanya disatukan dalam gugatan yang dilayangkan penggugat.

Namun tidak sedikit juga dimohonkan setelah jatuhnya putusan, karena setelah

dikeluarkan putusan ternyata ada usaha dari pihak tergugat untuk menjual barang

yang telah disengketakan. Sita Marital hanya sebagai tindakan persiapan yang

sifatnya menjamin hak dan bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara maka

tidak akan mempengaruhi pemeriksaan.

Pelaksanaanya sita marital yang disahkan atau yang dikuatkan oleh ketua

pengadilam, harus berdasarkan pada permohonan penggugat dalam surat gugatan,

yang sudah dicatumkan pula alasan-alasan mengapa dimohonkannya sita marital.

Panitra atau jurusita sebagai pelaksana pengadilan akan melaksanakan sita marital



4

yang harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam HIR Pasal

197-199, dan juga diatur dalam RBg Pasal 208-214, bahwa pelaksana sita marital

adalah seorang panitra pengadilan negeri dan atau dapat di wakilkan pada seorang

yang di anggap cakap, yang di tunjuk oleh ketua pengadilan atas permintaan

panitra memberikan pernyataan bahwa pihak yang disita baranya tidak dapat lagi

memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang yang

telah di sita. Oleh karena sifatnya hanya menyimpan/membekukan maka sita

marital itu apabila dikabulkan gugatannya perlu dinyatakan sah dan

berharga/tidak dalam amar putusannya. Namun demikian putusan tersebut tidak

ditindak lanjuti dengan adanya sita eksekutorial.

Azasnya dalam penyitaan apabila permohonan sita marital itu dikabulkan

dan dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusannya maka pernyataan sah

dan berharga tersebut diperlukan untuk memperoleh titel Eksekutorial yang

mengubah sita marital menjadi sita Eksekutorial. Sehingga putusan dapat

dilaksanakan dengan peyerahan/penjualan barang yang disita.

Berawal dari permasalahan di atas maka, penulis sangat tertarik untuk

mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Penerapan Sita Marital Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian Di

Pengadilan Agama Kendari“.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang ada maka penulis dapat

mengemukakan fokus penelitian yaitu:” “Penerapan Sita Marital Terhadap Harta

Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari“.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut di atas, maka penulis dapat

mengemukakan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang

dikabulkan melalui putusan di Pengadilan Agama Kendari?

2. Problematika yang ditimbulkan atas pelaksanaan sita marital terhadap

harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendari?

3. Solusi hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan pelaksanaan

sita marital?

D. Defenisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul

penelitian ini, peneliti perlu menguraikan pengertian variabel tersebut yang di

anggap perlu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah faham tentang

maksud dan tujuan judul tersebut. Oleh karena itu, berikut ini adalah defenisi

kalimat yang perlu di uraikan sebagai berikut:

1. Penerapan adalah pelaksanaan

2. Sita Marital adalah :(marital beslag) ialah sita yang diletakan atas harta

perkawinan. Sita marital (marital beslag) suatu tindakan hukum

Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik

Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk

menjamin dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua

Pengadilan/Ketua Majelis.

3. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan

perkawinan.
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4. Perceraian adalah putusnya perkawinan

E. Tujuan Dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam mengadakan penelitian ini,

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang

dikabulkan melalui putusan?

2. Untuk mengetahui Problematika yang ditimbulkan atas pelaksanaan sita

marital terhadap harta bersama akibat perceraian?

3. Untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang

berlaku?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan

ilmu hukum, khususnya Hukum Perkawinan dalam bidang harta benda

perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

masukan (input) bagi semua pihak, yaitu masyarakat pada umumnya dan

pemerintah pada khususnya, mengenai pelaksanaan sita marital terhadap

harta bersama yang dikabulkan melalui putusan . Serta apakah sudah

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan ini. Penulis menemukan

ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan tentang harta

bersama akan tetapi mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh penulis, adapun penelitian tersebut diantaranya:

1. Penyelesaian Gugatan Harta Berssama Pasca Perceraian di Pengadilan

Agama Jakarta Timur ( Analisis Putusan Nomor 991/Pdt.G/2005/PA.JT),

Jam’an Nurchotib Mansur, NIM 204044103495 Tahun 2008. Dalam

skripsi ini hanya menganalisis putusan dan bagaimana proses pembagian

harta bersama yang dikumulasi dengan adanya gugatan perceraian.

2. Kedudukan Perjanjian Pembagian Harta Bersana (Analisis Putusan

Perkara Nomor 1450/Pdt.G/2010/PA.PT) Abdul Munir  NIM

109044100051 Tahun 2012. Dalam skripsi ini menganalisa kedudukan

perjanjian pembagian harta bersama yang telah dilakukan sebelum adanya

persidangan ( di luar persidangan )

Dua skripsi yang dipaparkan di atas jika dibandingkan dengan penelitian

yang akan penulis lakukan, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang

pembagian harta bersama dan sama-sama meneliti di Pengadilan Agama.

Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan kedua skripsi tersebut terletak pada

substansi dan lokasi penelitiannya. Selain itu dalam skripsi ini penulis lebih

menggali lebih dalam tentang pelaksanaan sita marital tehadap harata besama

dengan problematika yang timbul akibat pelaksanaan sita marital dan akan lebih


