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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
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banyak memberikan Solusi hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan

pelaksanaan sita marital Kendari yang pada kedua skripsi di atas tidak membahas

tentang itu.

B. Pengertian Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan

yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau

dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang

dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran

harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.1

Para Ulama’ mempersamakan defenisi ini dan memasukkan kedalam

defenisi “Syirkah”. Syirkah menurut bahasa adalah al Ikhtilat (percampuran),

sedangkan menurut istilah adalah akad antara dua orang arab yang berserikat

dalam hal modal dan keuntungan.2 Terjadinya syirkah dalam perkawinan yang

menimbulkan harta bersama dengan tiga cara yaitu:

a. Dengan mengadakan perjanjian syirkah secara tertulis atau diucapkan

sebelum atau sesudah berlakunya atau berlangsungnya akad nikah dalam

suatu perkawinan.

b. Dengan penetapan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang No. 1

tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Dengan kenyataaan dalam kehidupan suami istri dalam masyarakat.3

1Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2006), h. 109

2Sayid Sabiq, Terjemah Fiqih Sunnah, Juz 13 (Bandung: al maarif, 1987), h. 193
3Imron Rosyidi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 1467 BW (tt, 1996,), h. 38
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2. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri

selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.4

Pengertian Pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang

diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah

merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri

berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain

halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah,

yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-

masing keluargannya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak

mempunyai anak. Jadi manakala terjadi perceraian, maka mengenai harta bersama

diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami istri yang beragama Islam dan

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi suami istri non Islam.5

3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan

dengan pengertian harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 yaitu

4Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung: Mandar Maju,2008 ), h.
56- 57.

5Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 65.
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harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan .

Dalam Pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak

menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan

dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran

antara harta suami dan istri karena perkawinan.6

Karena kompilasi Hukum Islam ini berada di Indonesia yang kebanyakan

masyarakat masih menganut hukum adat, maka ketika terjadi perkawinan, secara

langsung terjadi percampuran harta kekayaan, adapun harta hadiah atau warisan

tetap dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan

lain.

4. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Burgelijk Wetboek juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan.

Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya suatu ikatan perkawinan,

harta kekayaan yang dimiliki secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri.

Penyatuan harta ini sah dan tidakbias diganggu gugat selama perkawinan tidak

berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami istri

sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat

perjanjian didepan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang

tercantum dalam Pasal 139-154 BW. Adapun berkaitan dengan pembagian harta

bersama, pasal 128 BW menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua

6Saekan, Erniati Efendi, Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Surabaya,: Arloka, 1997), h.
75.
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antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari

pihak mana asal barang-barang itu.7

C. Landasan Hukum Harta Bersama dan Pembagiannya

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan

antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat

istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian

didukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku dinegara kita.8

Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan

ijtihad yaitu dengan menggunakan akal fikiran manusia dengan sendirinya hasil

pemikiran itu harus sesuai dan bersumber denga jiwa ajaran Islam. Karena pada

dasarnya menurut hukum Islam antara harta suami istri itu terpisah, baik harta

bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh salah seorang dari mereka

karena hadiah, hibah ataupun warisan sesudah mereka terikat dengan perkawinan.

D. Tata Cara Pembagian Harta Bersama

Dilihat dari pembagian harta bersama dan sekilas tentang cara pembagian

harta bersama, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan

kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri tersebut beragama Islam,

maka pembagiannya secara hukum Islam dalam hal ini menganut UU No. 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan apabila suami istri non muslim

7Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:
Kencana Prenada Media, 2006), h. 104

8Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian (Jakarta:
Visimedia,2008), h. 51
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maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat.9 Pembagian

seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah

untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang

muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal

untuk semua kasus, ataukah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat

mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak. Sejauh pemahaman penulis ketentuan

pembagian harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi isteri hanya sesuai

dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan

peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal

ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separoh harta bersama

adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau isteri, sebagai

patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian

keluarga.10

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa apabila

perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-

masing suami istri mendapat separoh dari harta bersama yang diperoleh selama

perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi

Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang

mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-

masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama

mereka. Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini

9M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989 (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), h. 279.

10Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 78
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atau harta bersamanya dilakukan dengan musyawarah atau perdamaian, maka

pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan antara

kedua belah pihak. Cara ini adalah sah dan cara terbaik untuk penyelesaian.

Pembagian harta gono-gini dapat ditempuh melalui putusan pengadilan

agama atau melalui musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh

saja salah satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari

yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.11

Berarti manakala terjadi perceraian, seorang hakim haruslah menentukan

mana harta bawaan dari suami dan mana harta bawaan dari istri, baru kemudian

menentukan mana harta bersamanya dan memperhitungkannya lalu membaginya

50% untuk suami dan 50% untuk istri, begitu juga dalam kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa

bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup,

tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang

pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing

mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian

kawin. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak

pasangan yang hidup lebih lama.

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri, yang istri atau

suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya

yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan

Agama.

11Republik Indonesia Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara: bandung, 2010), h. 267
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Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang

cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian kawin”. Dari kedua pasal di atas, dapat

disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau

seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau

dengan bantuan pengadilan.12 Di dalam Hukum Perdata, harta atau kekayaan

bersama ini disebut dengan “gemeenschap”. Gemeenschap ini berakhir dengan

berakhirnya perkawinan, apabila gemeenschap ini dihapuskan, maka dibagi dalam

dua bagian yang sama dengan tidak mengindahkan asal barangnya satu persatu

dari pihak siapa. Hanya barang-barang yang sangat rapat hubungannya dengan

satu pihak dapat diberikan pada yang bersangkutan dengan memperhitung

harganya dalam pembagian.13

E. Tinjauan Umum Tentang Sita

1.    Pengertian dan Tujuan Sita

Sita (beslag) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas, benda bergerak

ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk

diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan

Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita

adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan

orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan

atau Ketua Majelis.14

12Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “ Burgerlijk Wetboek”
dan kitab Undang-Undang Perkawinan (Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2012), h. 97

13Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa,1996), h. 35
14Marianne Termoshuizen,Kamus Hukum Belanda –Indonesia,(Djambatan, Jakarta

1999),h.49
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Bertitik tolak dari definisi diatas maka jelaslah bahwa tujuan sita itu pada

dasarnya untuk menjamin suatu hak atas barang agar jangan dialihkan,

dihilangkan atau dirusak, sehingga merugikan pihak pemohon sita dengan

demikian gugatannya tidak hampa (illusoir) apabila hanya menang dalam perkara

tersebut. Sita adalah salah satu upaya untuk menjamin suatu hak dalam proses

berperkara di pengadilan.

2. Macam – Macam Sita

Adapun macam sita (beslag) terbagi menjadi 4 (empat) :

a. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

b. Sita Hak Milik (Rivindcatoir Beslag)

c. Sita Harta Bersama (Marital Beslag)

d. Sita Eksekusi (Executoir Beslag)

a.   Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ialah : Sita yang diletakkan baik

terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat

yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang,

yang bertujuan untuk memberi jaminan, kepada Penggugat, terhadap harta yang

disengketakan atau harta milik Tergugat akibat ganti rugi atau hutang piutang,

agar tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada penggugat

bahwa kelak gugatannya "tidak illusoir" atau "tidak hampa" pada saat putusan

dieksekusi (dilaksanakan).15

Dasar hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terdapat pada Pasal 227

HIR/261 RBg (Rechtsreglement Buitensewesten) yang bunyinya : "Apabila ada

alasan yang cukup untuk menyangka bahwa seorang yang berhutang yang

terhadapnya belum lagi diperoleh suatu keputusan hukum atau terhadapnya telah

15 M. Yahya harahap,. Hukum acara perdata,sinar grafika, jakarta 2004,h 339
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diucapkan suatu keputusan hukum tetapi belum dapat dijalankan.16 Dan dia

sedang berusaha menghilangkan atau menyingkirkan barang-barang bergerak atau

barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari pihak

penagih hutangnya, maka atas permohonan yang berkepentingan Ketua

Pengadilan Negeri atau apabila yang berhutang bertempat tinggal atau berdiam

diluar wilayah Pemerintahan Magistraat dari tempat kedudukan Pengadilan

Negeri tidak bertempat tinggal di tempat yang disebut belakangan itu, magisraat

di daerah tempat tinggalnya barang tersebut disita, untuk menjaga hak Pemohon

yang kepadanya selanjutnya diberitahukan untuk hadir di persidangan Pengadilan

Negeri pada tanggal dan hari yang ditentukan untuk itu, seharusnya pada hari

persidangan pertama Pengadilan yang akan datang untuk memajukan dan

membenarkan gugatannya".

Hukum Acara Perdata yaitu dari keseluruhan peraturan perundangan yang

berlaku datam kerangka pelaksanaan proses beracara perdata di hadapan

Pengadilan, baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, salah satu hal yang

menarik adalah masalah SITA.

Sejak dari proses tuntutan hak ("rechtsuordering") dimulai dalam bentuk

suatu gugatan perdata sampai dengan akhir penyelesaian perdata dengan jalan

eksekusi, seringkali terdapat suatu usaha dan upaya salah satu pihak (penggugat)

agar terhadap gugatan tersebut akan dapat menikmati hasilnya.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengajukan Sita Jaminan yang

dalam pelaksanaanya menjadi salah satu tugas Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Juru

16 Ibid,h,339
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Sita sebagai salah satu bagian dari kepaniteraan Pengadilan yang termasuk dalam

kelompok tenaga fungsional karena ia bertugas sesuai dengan fungsi yang

dimilikinya dituntut untuk bersikap hati-hati agar dalam melaksanakan tindakan

hukum penyitaan (sita jaminan) itu dilakukan dengan tepat dan benar.

b. Sita Hak Milik (Rivindicatoir Beslag).

Sita Hak Milik (Rivindicatoir Beslag) ialah : Sita yang diajukan Penggugat

terhadap Tergugat mengenai suatu barang bergerak berdasar alasan hak milik

Penggugat yang sedang berada di tangan Tergugat.17 Benda tersebut dikuasai

secara tidak sah atau dengan cara melawan hukum atau Tergugat tidak berhak

atasnya.Dasar hukum Sita Hak Milik (Rivindicatoir Beslag) diatur pada Pasal 226

HIR atau Pasal 260 ayat 1 RBg yang berbunyi : "Seorang pemilik barang bergerak

dapat secara lisan atau secara tertulis mengajukan permohonan kehadapan Ketua

Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat pemegang barang itu tinggal

atau berdiam, agar barang tersebut disita dari pemegang itu".

Sita jenis ini ditinjau dari obyeknya yaitu barang bergerak milik pemohon

dan tidak diperlukan adanya dugaan yang beralasan seperti pada Sita

Conservatoir, bahwa pihak yang berhutang/tergugat ada dugaan akan berusaha

untuk menggelapkan atau melarikan barang tersebut (Pasal 227 ayat 1 HIR/261

ayat (1) RBg). Oleh karena itu pihak yang berhutang/tergugat tidak perlu

didengar. Juru sita atau juru sita pengganti harus mengetahui bahwa

obyeknya/barang yang disita harus tetap ada pada pihak tersita/tergugat sebagai

orang yang semula menguasai barang tersebut untuk disimpan kecuali apabila

17M. Yahya harahap, S,H. Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, Jakarta 2004,h.326
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tidak bisa lain seperti karena tergugat telah melarikan diri, maka barang tersebut

disimpan ditempat lain yang patut.

c. Sita Harta Bersama (Marital Beslag)

Sita Marital (Beslag) ialah Sita yang diletakkan atas harta bersama suami

isteri baik yang berada ditangan suami maupun yang berada ditangan istri apabila

terjadi sengketa perceraian, i.c. Selama berlangsungnya gugatan perceraian

tersebut. Marital Beslag tidak boleh dijalankan secara parsial(sebagian-

sebagian).18

Dasar hukum Sita Harta Bersama (Marital Beslag) terdapat dalam:

1). Pasal 823 Rv yang berbunyi :

(Bilamana si isteri masih dalam kedudukan sebagaimana tersebut dalam

Pasal 190 BW, maka tindakan penyegelan barang, Conservatoir beslag dari

barang-barang bergerak milik bersama atau dari milik si isteri dan Conservatoir

Beslag terhadap barang-barang tidak bergerak milik bersama dilakukan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan dari sepuluh pasal berikut (BW. 251 RV. 241, 652

V,672 V,675-3,720 V,763 h V, 824, 840).

2). Pasal 24 ayat 2 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "19

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan Penggugat

atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin

terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri".

Sita marital yang terdapat dalam Pasal 823 a-823 j RV : Pemohon : isteri -

18M. Yahya harahap,. Hukum Acara Perdata,Sinar Prafika, Pakarta 2004,h.368
19Republik Indonesia Peraturan Pemerinta tentang Pelaksana an UU No 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, diundangkan taggal 1 April 1975,LNRI,Tahun 1975,No.12
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yang tunduk kepada KUHPerdata Indonesia. Selama sengketa perceraiannya

diperiksa di Pengadilan. Pemohon adalah isteri karena menurut KUHPerdata

Indonesia. seorang isteri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Untuk melindungi si isteri terhadap kekuasaan maritaal suaminya, maka sita

maritaal ini disediakan bagi isteri.

Sita marital ini, hubungannya dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo

Undang-undang 7 Tahun 1989 dimana dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974

diberlakukan secara efektif pada 1 Oktober 1975, maka KUHPerdata Indonesia.

mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan

tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah Undang-undang No.1 tahun 1974,

sedangkan menurut ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-undang No.1 tahun 1974

tersebut dimuat mengenai tiga jenis kekayaan.

d. Sita Eksekusi (Executoir Beslag)

Sita Eksekusi (Executoir Beslag) ialah sita yang diletakkan atau barang-

barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap. Dimana barang-barang tersebut tidak dapat dieksekusi secara

langsung, tetapi harus melalui pelelangan.

Sebagai dasar hukum sita eksekusi ini adalah sebagaimana yang diatur

dalam pasal 208 R.Bg yang bunyinya :

"Apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir tanpa memenuhi

keputusan ataupun pihak yang dihukum tidak hadir walaupun telah dipanggil

dengan sempurna, maka Ketua atau Kepala Pamongpraja (magistraat) yang

dikuasakan mengeluarkan surat perintah untuk menyita sekian banyak barang-

barang bergerak dan apabila barang-barang itu tidak ada atau tidak cukup, sekian
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barang-barang tidak bergerak milik yang dihukum yang dianggapnya cukup untuk

dipergunakan sebagai pembayaran jumlah uang dikabulkan ditambah ongkos-

ongkos pelaksanaan keputusan, dengan pengertian bahwa dalam karesidenan-

karesidenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli barang-barang harta pusaka

hanya dapat disita apabila barang-barang harta pencaharian yang terdapat baik

yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak mencukupi untuk melunaskan

jumlah-jumlah tersebut (RV. 444. H9R 197)”.

F. Pengertian Sita Marital

a. Pengertian, Arti, dan Tujuan Sita Marital

Sita marital (marital beslag) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas

benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan

Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan

Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa atau dalam pengertian

yang lainnya dapat diterjemahkan, bahwa sita marital adalah mengambil atau

menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan suami/istri) dilakukan

berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan/Ketua Majelis.

Arti sita marital (marital beslag) ialah sita yang diletakkan atas harta

bersama suami istri baik yang berada ditangan suami maupun yang berada

ditangan istri apabila terjadi sengketa perceraian, sita marital tidak boleh

dijalankan secara partia (sebagian-sebagian). Setiap sita mempunyai tujuan

tertentu, dalam sita revindikasi bermaksud menuntut pengembalian barang yang

bersangkutan kepada Penggugat sebagai pemilik, sedangkan sita jaminan

(Conservatoir Beslag) bertujuan menjadikan barang yang disita sebagai
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pemenuhan pembayaran utang Tergugat.20 Tujuan sita marital berbeda dengan

yang disebutkan diatas :

a. Bukan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada Penggugat (suami

atau istri);

b. Juga bukan untuk menuntut penyerahan hak milik (revindikasi);

c. Akan tetapi tujuan utamanya untuk membekukan harta bersama suami istri

melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses

perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Dengan

adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik Penggugat atau Tergugat

(suami istri), dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala

bentuk transaksi.

Demikian pembekuan harta bersama dibawah penyitaan, berfungsi untuk

mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas

tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat. Sehubungan dengan itu

titik berat penilaian yang harus dipertimbangkan pengadilan atas permintaan sita

marital adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta bersama.

Penilaian ini jangan terlampau dititikberatkan pada faktor dugaan atau

persangkaan akan adanya upaya Tergugat untuk menggelapkan barang tersebut,

tetapi lebih diarahkan pada masalah pengamanan dan perlindungan harta bersama.

Tentang sejauh mana tindakan pengamanan yang diamankan sita harta

bersama, dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 823 Rv berdasarkan asas

kepentingan beracara. Menurut pasal itu, tindakan pengamanan meliputi

20M. Yahya harahap,. Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, Jakarta 2004,h.368



22

 Penyegelan

 Pencatatan

 Penilaian harta bersama

 Penyitaan harta bersama 21

Dengan demikian, apabila ada permintaan sita marital, proses yang harus di

tempuh meliputi tahap penyegelan, penctatan, penialian, penyitaan.

2.  Pengaturan Sita Marital

Pengaturan sita marital dapat ditemukan dalam beberapa peraturan

perundang-undangan, antara lain yang terdapat dalam :

a. Pasal 190 KUH Perdata yang berbunyi :22

Sementara perkara berjalan dengan ijin Hakim, istri boleh mengadakan

tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak

habis atau diboroskan.

Ketentuan tersebut dulunya berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa.

Tetapi sejak UU No.1 tahun 1974 berlaku, Pasal 66 menegaskan segala ketentuan

KUH Perdata mengenai Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun

demikian ketentuan Pasal 190 KUH Perdata tersebut, dapat dijadikan bahan

orientasi sebagai kedudukan dalam hukum adat tertulis

b. Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975.23

Menurut pasal ini “selama berlangsungnya gugatan perceraian atas

permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan

bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengijinkan dan

21 Ibid,.h. 396
22R. Subekti, R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita,

Bandung, cet. 25, h. 60
23PP tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

diundangkan tanggal 1 April 1975, LNRI Tahun 1975, No. 12.
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menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-

barang yang menjadi hak bersama suami istri“.

Akan tetapi ketentuan ini lebih tegas dari Pasal 190 KUH Perdata, karena

didalamnya terdapat perkataan menjamin terpeliharanya harta bersama. Namun

terlepas dari itu, hampir tidak ada perbedaan diantara keduanya. Sama-sama

bermaksud mengamankan keberadaan dan keutuhan harta bersama agar tidak

jatuh kepada pihak ketiga.

c. Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989.24

Bunyi dalam Pasal ini persis sama dengan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP

No. 9 Tahun 1975 atau dapat juga dikatakan bahwa isi dan ketentuannya

ditransfer dari pasal PP yang dimaksud.

Berdasarkan Pasal 78 huruf c, lingkungan Peradilan Agama pun telah

memiliki aturan positif lembaga sita marital. Bahkan sita marital tersebut dalam

lingkungan peradilan agama, tidak hanya diatur dalam Pasal 78 UU No. 7 Tahun

1989, tetapi juga dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam

(KHI), 26 yang sama bunyinya dengan Pasal 24 Ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun

1975 dan Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian, landasan

penerapan sita marital dalam lingkungan peradilan agama telah diatur dalam

berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 823 Rv yang berbunyi :25

Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190

KUH Perdata adalah penyegelan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian

24Republik Indonesia Kitab Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
diundangkan tanggal 29 Desember 1989, LNRI Tahun 1989, No. 49.

25Dinyatakan berlaku berdasarkan INPRES No. 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991
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barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama

atau jaminan atas barang-barang tetap bersama…

Pasal ini merupakan salah satu diantara beberapa pasal lainnya yang

mengatur tentang sita marital. Ketentuannya mulai dari Pasal 823-830 Rv. Maka

dapat dilihat bahwa pengaturan sita marital dalam Rv sangat luas. Sebaliknya

dalam UU No.1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 hanya terdiri dalam satu (1)

pasal. Sedangkan dalam HIR dan RBG sama sekali tidak diatur mengenai sita

marital. Memperhatikan keadaan peraturan perundang-undangan yang demikian,

jika pengadilan dan Hakim maupun praktisi hukum ingin meminta dan

melaksanakan sita marital yang komprehensif, tidak ada salahnya

mempergunakan pasal-pasal dalam Rv sebagai pedoman sesuai dengan asas

kepentingan beracara (process doelmatigheid).

3. Lingkup Penerapan Sita Marital

Bertitik tolak secara sempit dari ketentuan Pasal 190 KUH Perdata maupun

Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975, penerapan lembaga sita marital

hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian (huwelijksontbinding). Akan

tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul

diantara suami istri.

a. Pada Perkara Perceraian

Penerapan sita marital yang paling utama pada perkara perceraian. Apabila

terjadi perkara perceraian antara suami istri, maka hukum akan memberi

perlindungan kepada suami atau istri atas keselamatan keutuhan harta bersama.

Dengan cara meletakkan sita diatas seluruh harta bersama untuk mencegah

perpindahan harta bersama kepada pih ak ketiga. Sebagaimana yang diatur dalam
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Pasal 190 maupun Pasal 125 KUH Perdata, hak untuk mengajukan sita marital

hanya diberikan kepada istri. Hal itu sesuai dengan latar belakang yang digariskan

Pasal 105 KUH Perdata yang memberi kedudukan matriale macht (kepala

persekutuan) kepada suami, dan sekaligus memberi hak dan wewenang kepada

suami untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan bersama dan harta istri

dalam perkawinan. Berarti dalam praktiknya, penguasaan harta bersama berada di

tangan suami. Kalau begitu layak dan sejalan memberi hak kepada istri untuk

meminta sita marital agar suami tidak leluasa menghabiskan harta bersama selama

proses perkara masih berjalan. Berdasarkan apa yang digariskan KUH Perdata

tersebut, maka tidak ada alasan memberi hak kepada suami untuk meminta sita

marital, karena harta bersama seluruhnya berada ditangannya sendiri.26

b. Pada Perkara Pembagian Harta Bersama

Dasarnya persoalan sita harta bersama diperlukan apabila terjadi perkara

antara suami dan istri. Secara hukum perkara yang mungkin timbul di antara

suami istri yang erat kaitannya dengan harta bersama bukan hanya pada perkara

perceraian tetapi juga pada perkara pembagian harta bersama. Seperti seorang

suami yang mengajukan gugatan perceraian tanpa dibarengi tuntutan pembagian

harta bersama. Terhadap gugatan itu, istri (selaku Tergugat) tidak mengajukan

gugatan rekonfensi, menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan

perceraian dikabulkan. Dalam keadaan seperti itu apabila mantan suami atau istri

ingin membagi harta bersama hanya dapat dilakukan melalui gugatan tentang

pembagian harta bersama. Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta

26M. Yahya harahap,. Hukum acara perdata,sinar grafika, jakarta 2004,h.371
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bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan

proses sita marital diatasnya. Hal ini jika ditinjau dari segi penjaminan keberadaan

harta bersama dalam pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita

marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu sangat relevan

menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama.27

c .Pada Perbuatan yang Membahayakan Harta Bersama

Sita marital yang dimaksudkan diatas diterapkan dalam perkara pembagian

harta bersama. Jadi penerapannya bertitik tolak dari adanya perkara antara suami

istri. Seolah-olah jika tidak terjadi perkara atau pembagian harta bersama, sita

marital tidak berfungsi dan tidak dapat diterapkan dalam penegakkan hukum

diantara suami istri. Hal ini benar jika semata-mata merujuk kepada Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi, jika

berorientasi kepada ketentuan hukum yang ada maka :

sita marital dapat diterapkan penegakkannya di luar proses perkara

perceraian atau pembagian harta bersama oleh karena itu dimungkinkan

menerapkannya di luar proses perkara, apabila terjadi tindakan yang

membahayakan keberadaan harta bersama seperti harata di kuasai oleh penggugat

atau tergugat dalam kepentimgan untuk dikuasai sendiri.

Penerapan yang demikian dapat berorientasi kepada ketentuan Pasal 186

KUH Perdata. Menurut Pasal 186 KUH Perdata tersebut :

 selama perkawinan berlangsung suami atau istri (aslinya hanya disebut

istri), dapat mengajukan permintaan sita marital terhadap Hakim;

27 Ibid,.h.373
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 namun permintaan itu harus berdasarkan alasan bahwa harta bersama

berada dalam keadaan bahaya karena :

1) adanya tindakan atau perbuatan dari suami atau istri yang nyata-nyata

memboroskan harta bersama serta dapat menimbulkan akibat bahaya

keruntuhan keluarga dan rumah tangga;

2) tidak adanya ketertiban dalam mengelola dan mengurus harta  bersama

yang  dilakukan  suami  atau istri  yang  dapat membahayakan eksistensi

dan  keutuhan  harta  bersama sebagaimana mestinya.

4. Sita Meliputi Seluruh Harta Bersama

Penerapan sita harta bersama, meliputi seluruh harata bersama.tidak

dibenarkan secara parsial, hanya diletakan terhadap harta yang dikuasai tergugat

saja. Hal itu sesuai dengan pengertian dan tujuan sita itu sendiri:28

 pembekuan seluruh harta bersama, baik yang ada ditangan penggugat

maupun tergugat. dengan kata lain, sita marital adalah sita terhadap

seluruh harta bersama secara total, baik yang ada di tangan suami atau

istri.

 Tujuan pembekuan harta bersama melalui sita marital agar terjamin

keselamatan dan keutuhan seluruh harta, selama proses pemeriksaan

perkara berlangsung.bukan ditujukan untuk menjamin utang atau

penyerahan barang.

Rasio yang terkandung dalam karakter sita marital yang demikian ialah

supaya penggugat maupun tergugat sama-sama terikat atas larangan

28 Ibid,h.375
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memindahkan harta bersama yang ada pada kekuasaan pada pihak ketiga.

Sekiranya penyitaan hanya dijalankan dan diletakan diatas harta bersama yang

dikuasai tergugat saja, padahal sebagian hata bersama itu dikuasai penggugat,

berarti larangan untuk memindahkan barang tersebut kepada pihak ketiga, hanya

meliputi barang yang disita yaitu terbatas pada barang yang dikuasai tegugat.

sedangkan larangan itu seolah-olah untuk berlaku atas barang yang dikuasai oleh

penggugat, karena tidak disita.

5. Sita Marital Tidak Meliputi Harta Pribadi

Sesuai dengan konsep dan prinsip harta perawinan yang diatur dalam

Bab 7 sebagiman yang digariskan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No 1 Tahun

1974, undang- undang memperkenalkan dua bentuk hatra dalam perkawinan.

 Harta bersama

Menurut Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, harta bersama suami istri hanya meliputi harta-harta yang

dipeoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang

diperoleh selama tenggang waktu antara dimulainya sebuah perkawinan

sampai perkawinan itu putus, baik dikarenakan kematian (cerai mati) atau

karena perceraian (cerai hidup).

Harta bersama terdiri dari yaitu :

1. Hasil dan pendapatan suami

2. Hasil dan pendapatan istri

3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun

harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama asal kesemuanya
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itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Pada asasnya harta bersama hanya meliputi, yaitu :

a. Hasil dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan;

b. Hasil yang keluar dari harta pribadi suami dan istri sepanjang

perkawinan;

c. Dengan demikian harta bersama merupakan hasil dan pendapatan

suami istri atau kedua-duanya secara bersama-sama yang secara

otomatis menjadi harta kekayaan bersama.

 Harta Pribadi

Harta pribadi adalah harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada

saat perkawinan dilangsungkan dan tidak masuk kedalam harta bersama

kecuali mereka memperjanjikan lain. 29

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang

Perkawinan, harta pribadi terdiri dari :

a. Harta bawaan suami atau istri

b. Harta hibah suami atau istri

c. Harta warisan suami atau istri

Sesuai dengan kata “hak sepenuhnya“ pada Pasal 36 ayat (2) Undang

undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak yang paling

penuh adalah hak milik dan orang yang mempunyai hak milik, mempunyai

wewenang yang paling luas meliputi beheer (pengurusan) dan beschikking

(pemilikan). Kata “masing-masing“ menunjukkan bahwa suami istri dapat

bertindak sendiri-sendiri tanpa bantuan, kuasa maupun persetujuan dari

suami atau istrinya.

29 Ibid.h 376
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Penjelasan Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

disebutkan juga bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur

menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 36 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga

menyebutkan bahwa :

1. Mengenai harta bersama, suami 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 bendanya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitaitif deskriptif yakni

menggambarkan keseluruhan obyek yang diteliti. Sebagaimana menurut Moleang,

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang  dan perilaku serta keadaan

yang dapat diamati.30

Adapun jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penelitian

kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif, dikemukakan oleh Moleong yaitu: 1) latar

alamiah; 2) manusia sebagai alat (instrumen) pengumpul data; 3) metode

kualitatif; 4) analisis data secara induktif; 5) penyusunan teori dari bawah

(grounded theory); 6) deskriptif; 7) lebih mementingkan proses dari pada hasil; 8)

adanya “batas” yang ditentukan oleh fokus; 9) adanya kriteria khusus untuk

keabsahan data; 10) desain bersifat sementara; dan 11) hasil penelitian

dirundingkan dan disepakati bersama dengan pihak yang diwawancarai.31

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kendari. Adapun

waktu penelitian yaitu sekitar 4 bulan, dimulai sejak Juli – Oktober 2016

C. Sumber Data.

Berdasarkan fokus penelitian ini mengenai sita marital terhadap harta

bersama dalam perkawinan, maka sumber datanya berasal dari data primer dan

data skunder. Data primer dalam penelitian ini adalah mantan suami dan mantan

istri yang telah bercerai dan pihak pengadilan agama Kendari. Adapun mantan

30Lexy J. Moleong, Metodologi Penelian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2000), h. 3

31Ibid., h. 96-99
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suami dan mantan istri yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam

penelitian ini adalah Fitri Eka Wati binti Warni dan Hariaji Sucipto binti La Gumu

dengan nomor putusan 0203/Pdt.G/2016/PA.Kdi, Wa Ode Ndoona binti La Inse

dan La Huja binti La Niati dengan nomor putusan 0536/Pdt.G/2016/PA.Kdi, dan

Septian Optas Mandiri binti La Mesi dan Isang Ambatuo binti Ambatuo dengan

nomor putusan 0027/Pdt.G/2016/PA.Kdi. Selain mantan suami dan mantan istri

kepala Pengadilan Agama Kendari, yakni Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.,

M.H.juga dijadikan sebagai sumber data primer. Kemudian data sekunder akan

diperoleh melalui pencatatan dokumen, pengamatan, dan studi literatur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data dengan observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap sita

marital terhadap harta bersama dalam perkawinan di Pengadilan Agama Kendari.

Observasi dilakukan pada saat Pengadilan Agama Kendari melakukan sita marital

terhadap mantan suami untuk diberikan pada mantan istri.

2. Pengumpulan data dengan interview (wawancara).

Wawancara dilakukan dengan cara bertemu dan mewawancarai sumber

data primer, dalam hal ini mantan suami dan mantan istri yang telah bercerai

dan sedang mengurus pembagiah harta, pihak Pengadilan Agama Kendari.

3. Pengumpulan data dengan Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengamati dokumen berbentuk

tulisan, gambar, atau karya-karya dari informan. Dokumen yang berbentuk tulisan
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misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, dan kebijakan terkait sita

marital terhadap harta bersama dalam perkawinan.

E. Prosedur Analisis Data.

Milles dan Huberman (1984) seperti dikutip Sugiono mengatakan bahwa

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah

dalam teknik analisis dimaksud adalah reduksi data, penyajian data, penariakan

kesimpulan, dan ferivikasi data.32

1. Reduksi data (data reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dan mengingat banyak data yang

terkumpul, maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi

data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang

jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian data (data display)

Langkah berikut yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif

adalah menyajikan data, dengan tujuan agar data teroganisir, tersusun dalam pola

hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data ini dapat

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow

cart, dan sejenisnya.

3. Pengambilan kesimpulan/ferivikasi (conclusion drawing/verification)

32Ibid., h. 337
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Langkah ketiga adalah melakukan penerikan kesimpulan dan ferivikasi.

Kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-

bukti kuat yang mendukung pada tahab pengumpulan data berikutnya. Tetapi

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara

melakukan tirangulasi. Triangulasi yang dilakukan mencakup triangulasi waktu,

sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara

melakukan wawancara pada informan yang sama dalam rentang waktu yang

berbeda. Penulis merencanakan untuk memberikan jeda waktu sekitar 1 minggu

pada informan sebelum penulis menanyakana kembali pertanyaan yang sama pada

informan. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara penulis menanyakan

informasi yang sama pada dua orang yang berbeda. Pada penelitian ini triangulasi

akan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari mantan suami dan

mantan istri serta dicocokan dengan penuturan pihak Pengadilan Agama Kendari.

Triangluasi teknik dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dengan

menggunakan beberapa metode kemudian membandingkan hasilnya. Pada

penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari dibentuk berdasarkan keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1966 tentang Pembentukan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah (Pengadilan Agama) yang merupakan

tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa Madura dan Sebagian Kalimantan

Selatan.33

2. Sejarah berdiri dan berkembangnya

Lokasi penelitian ini diadakan di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari

yang merupakan salah satu lembaga peradilan pelaksana tugas kehakiman

khususnya dalam bidang perdata tingkat pertama yang beragama Islam di bawah

naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di wilayah kota

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari berdiri pada tahun 1967 di kota

Kendari di bawah pimpinan KH. Hamza Mappa. Sejak dibentuknya, pengadilan

ini tidak difasilitasi gedung kantor tersendiri, namun senantiasa menyewa gedung

sebagai tempat untuk berkantor dan seringkali berpindah tempat. Terakhir

33Sumber data, Kasubag umum, Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari,diperoleh Tanggal
4 Oktober 2016.
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menyewa sebuah rumah pribadi milik Daeng Sitobo di Kecamatan Tipulu

Kabupaten Kendari sebagai tempat berkantor sampai bulan Maret 1977.34

Keberadaan Pengadilan Agama Kendari dapat diterima dengan baik oleh

masyarakat kota Kendari, walaupun seringkali aturan adat didahulukan

sebagaimana yang berlaku terutama pada adat masyarakat suku Tolaki, misalnya

jika ada kasus atau perkara yang diajukan dengan dalil-dalil berdasarkan hukum

adat, maka yang bersangkutan diberi kesempatan menyelesaikan adatnya,

kemudian diajukan kembali untuk diproses berdasarkan kewenangan Pengadilan

Agama, sehingga hal tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya dengan terbitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran

1967 sampai dengan 1977 Pengadilan Agama Kendari membangun sebuah balai

sidang yang bertempat di jalan Abunawas Nomor 16 Kelurahan Wua-wua,

Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Balai sidang tersebut ditempati sebagai

kantor pada akhir bulan Maret 1977 dengan ukuran gedung 224 m2 di atas tanah

seluas 1.820 m2 milik bapak KH. Hamzah Mappa yang selanjutnya pemiliknya

diserahkan kepada anaknya yang bernama H. Muchtar.35

Tanah tempat balai sidang tersebut berdiri dalam proses pembebasannya

dapat terpenuhi seluas 1000 m2. Pelaksanaan serah terima pembayaran ganti rugi

tanah tersebut tanggal 8 Agustus 1982 antara Ketua Pengadilan Agama Kendari

yang bernama KH. Hamzah Mappa sebagai pihak Pengadilan Agama Kendari dan

H. Muchtar sebagai penerima ganti rugi tersebut termasuk di dalamnya tanah

34Sumber Data, Kasubag Umum, Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari, diperoleh
Tanggal 4 Oktober  2016.

35Ibid.,
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untuk rumah dinas Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam pengurusan

sertifikat dipecah menjadi dua yaitu untuk tanah bangunan kantor seluas 200 m2

yang terbit pada tanggal 7 Mei 1991. Adapun kelebihan tanah seluas 820 m2

beberapa kali diajukan kepada Departemen Agama namun tidak mendapatkan

respon positif.36

Sesuai dengan perkembangan wilayah pemerintah daerah, banyak terjadi

perubahan status termasuk di dalamnya Kabupaten Kendari sebagai kota

administratif yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 yang

disahkan pada tanggal 3 Agustus 1995 ditingkatkan menjadi kotamadya Daerah

Tk. II Kendari. Kemudian diadakan pemekaran wilayah Tk. II yang terdiri dari

dua daerah pemerintahan yaitu kotamadya Kendari dan KabupatenUnaaha yang

secara otomatis wilayah Kecamatan juga dibagi yang mana kotamadya Kendari

terbagi atas tiga wilayah Kecamatan.37

Menyusul terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang

maka secara yuridis Pengadilan Agama Kendari telah ditingkatkan kelasnya dari

Kelas II A menjadi Kelas 1 A karena berkedudukan di ibukota Provinsi sampai

sekarang, di samping itu wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang yang

berada di Sulawesi Tenggara secara otomatis menjadi wilayah Pengadilan Tinggi

Agama Kendari. Sejak saat itu Pengadilan Agama Kendari dibawah wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Kendari.38

Tahun 2003 Pengadilan Agama Kendari mengusulkan pengadaan tanah

yang dilengkapi dengan data-data yang akurat sebagai pendukung proposal untuk

36Ibid.,
37Sumber Data, Kasubag Umum Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, diperoleh tanggal

4 Oktoberl 2016.
38Ibid.,
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usulan pengadaan tanah bangunan atau gedung baru Pengadilan Agama Kendari.

Usulan tersebut mendapat respon positif dari Departemen Agama Republik

Indonesia. Pengadaan tanah tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama

Kendari dengan dana sebesar 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tahun

2004 dan berhasil mengadakan atau membebaskan tanah dengan ganti rugi tanah

bangunan ukuran 50 M X 80 M yang terletak di Jalan Pierre Tendean Nomor 45

Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga kota Kendari.39

Prakarsa Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan dasar tersedianya tanah

bangunan, maka pada tahun 2005 diajukan usulan pembangunan gedung baru ke

Mahkamah Agung dan usulan tersebut direalisasikan meskipun belum terpenuhi

seluruhnya. Dengan selesainya pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama

Kendari tahap pertama tersebut dan seiring dengan tidak layaknya lagi kantor

Pengadilan Agama yang lama untuk digunakan karena selalu tergenang air bila

hujan, maka Ketua Pengadilan Agama Kendari memohon izin kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Agama untuk menggunakan gedung baru tersebut sambil

mengusahakan pembangunan tahap kedua sebagai tahap penyelesaian atau

penyempurnaan.40

Setelah mendapat izin Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sejak hari

senin tanggal 23 April 2007 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1428 H.

Namun gedung tersebut baru diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua

39Sumber Data, Kasubag Umum Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, diperoleh tanggal
4 Oktoberl 2016.

40Sumber Data, Kasubag Umum Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, diperoleh tanggal
4 Oktober 2016.
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Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH. MCL. Gedung tersebut terletak

di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari.41

1. Kepegawaian Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari Tahun 2016

Daftar pegawai beserta jabatannya di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari,

sebagai berikut:

Tabel 1
Nama-nama Pegawai dan Hakim

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari
NO NAMA JABATAN

1. Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., M.H. KETUA

2. Drs. Idris Hamzah, M.H. WAKIL KETUA

3.

1. Drs. Idris Hamzah,M.H.

2. Drs. Asnawi Semmauna

3. Drs. H. Baharuddin, S.H.
4. Drs. Abdul Latief, M.H.

5. DR. Mudjahid, M.H.

6. Dra. Musabbihah, S.H.

7. Dra. Hj. St. Mawaidah,

S.H.,M.H.

8. Drs. M. Darwis Salam, S.H.

9. Drs. Ansaruddin S.H.

10. H. Harsono Ali Ibrahim,

S.Ag.,M.H.

11. Drs. Alimuddin Rahim,

S.H.,M.H.

12. Dra. Nurhayati B.

13. Drs. H. Abd. Rahim T.

14. Drs. H. M. Thahir Hi Salim,

M.H.

HAKIM

41Ibid.,
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4 Drs. Rahmading, M.H. PANITERA

5 Drs. Hasnawir Badru, M.H. WAKIL PANITERA

6 Askar, S. Ag. SEKRETARIS

7 Nadra, S. Ag. PANMUD HUKUM

8 Sahara B, S. Ag. PANMUD GUGATAN

9 Marwan, S. Ag., S.H. PANMUD PERMOHONAN

10 Lisa Febrianti Rasidin, S.Kom.

KASUBAG KEPEGAWAIAN,

ORGANISASI DAN

TATALAKSANA

11 Nanik Sri Rahayu, S.H.
KASUBAG PERENCANAAN

TI DAN PELAPORAN

12 Rusdianto, S.E.
KASUBAG UMUM DAN

KEUANGAN

13

1. Amnaida, S.H., M.H.

2. H. Basir Ahmad, S.H.,M.H.

3. Atirah, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

14 1. Cherman Rahman, S.H JURUSITA

14
2. Djumaddin

3. M. Aris Jufri
JURUSITA

15

1. Tajuddin

2. Sri Mulyani Amin

3. Hartati, S.HI.

JURUSITA PENGGANTI

16

1. Musmarlin Muslim

2. Rostinawati

3. Sarman

4. Susilawati, A. MD.

5. Djuarti S. Tutu

PNS

(Sumber Data: Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Kelas 1. A
Kendari)
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B. Pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang dikabulkan

melalui putusan

Sita marital (marital beslag) merupakan  bentuk sita khusus yang
diterapkan terhadap harta bersama antara suami istri, apabila terjadi
sengketa perceraian ataupun pembagian harta  bersama. Mengenai sita
marital tersebut tidak banyak diatur dalam Undang-undang Perkawinan,
dan tidak secara jelas juga disebut sita marital, hanya saja mengandung
makna yang sama dengan sita marital, yaitu dalam ketentuan Pasal 24 ayat
(2) huruf c PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang No.1 Tahun 1974. Demikian pula dalam HIR/RBg juga tidak
mengatur tentang sita marital, karena sita marital lebih banyak diatur
dalam ketentuan Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement Op De
Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849 No.63).42

Perlu diketahui lebih dahulu permasalahan sita marital, sangat erat

kaitannya dengan sengketa :

- Perceraian

- Pembagian harta bersama

- Pengamanan harta perkawinan

Sedangkan diketahui dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974

tentang Perkawinan juncto peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.9 Tahun

1975, sita marital hanya diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, di dalam

ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas dengan kalimat

“SITA MARITAL”, kemudian dalam HIR juga tidak mengatur mengenai sita

marital.  Oleh karena pengaturan sita marital dalam Undang-undang No.1

tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975, hanya terdiri dari satu pasal saja, dan

itupun tidak mengatur mengenai bagaimana cara melaksanakan sita marital

tersebut. Apakah cara melaksanakan sita marital itu dilaksanakan sama dengan

42Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendari H. M. Thahir Hi Salim tanggal 5
Oktober 2016 jam 10:00 WIB
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cara melaksanakan sita-sita pada umumnya (sita jaminan, sita revindicatoir)

ditambah cara melaksanakan sita marital itu mempergunakan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal Reglemen Acara Perdata/RV

(Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849

No.63). Kenyataannya di  dalam praktek cara melaksanakan sita marital

dalam perkata perdata No. 0203/Pdt.G/2016/PA.Kdi., sesuai dengan prosedur

hukum yang berlaku, sita marital sendiri dilaksanakan sama sebagaimana

pelaksanakan sita jaminan pada umumnya yaitu dengan cara sebagaimana diatur

dalam Pasal 197, 198, 199,227 HIR/208,213,214 RBg dengan tahap-tahap

sebagai berikut :

 Tata cara pelaksanaan sita marital

1.Penggugat mengajukan permohonan sita marital bersama-sama (menjadi

satu) dengan gugatannya (mengenai pokok perkara);

2.Permohonan sita marital tersebut tentunya disertai alasan-alasan

yang prinsipil dengan adanya kekhawatiran bahwa pihak lawan (Tergugat)

akan memindahkan/menghilangkan barang-barang yang disengketakan;

3.Mejelis Hakim mengeluarkan “penetapan” yang isinya mengabulkan

permohonan sita tersebut. Dalam penetapan itu berisi barang bergerak dan

tidak bergerak terhadap  harta yang diperoleh selama perkawinan yang belum

dibagi (contoh penetapan terlampir);

4.Dalam  hal sita marital dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka

dalam penetapan tersebut memerintahkan kepada  panitera untuk melaksanakan

penyitaan tersebut, oleh karena ada barang yang disita terdapat diluar wilayah
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Pengadilan Negeri yang menyidangkan, maka mohon bantuan pada

Pengadilan Negeri yang  terdapat barang yang akan disita (contoh penetapan

terlampir);

5.Panitera melalui Jurusita memberitahukan kepada para pihak dan

Kepala Desa setempat akan dilangsungkan penyitaan, pada hari, tanggal, jam,

dan tempat yang  telah ditetapkan serta memerintahkan agar para pihak dan

Kepala Desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sita yang telah ditetapkan

tersebut;

6.Penyitaan dilakukan oleh panitera dibantu oleh 2 (dua) orang

saksi, dengan membawa surat tugas (contoh surat tugas terlampir);

7.Pada hari, tanggal yang telah ditetapkan tersebut panitera melaksanakan

penyitaan, dibuatkan Berita Acara Sita, mencatat barang-barang yang disita,

catatan kejadian selama penyitaan. Berita Acara sita tersebut ditandatangani oleh

panitera (juru sita), saksi-saksi dan para pihak;

8.Selanjutnya  Panitera   (Jurusita) memberitahukan penyitaan tersebut

kepada pihak tersita dan Kepala Desa setempat (lurah setempat) selanjutnya

pemeliharaan  barang-barang  tersita tetap berada di tangan pihak tersita;

9.Panitera melaporkan penyitaan tersebut kepada Majelis Hakim yang

memerintahkan sita tersebut dengan menyerahkan Berita Acara Sita;

10.Penyitaan tersebut dicatat dalam Buku Register penyitaan yang ada

di Pengadilan, mengenai penyitaan  terhadap barang tak bergerak, Berita

Acara ditanya dilaporkan pada kantor Pertanahan   setempat untuk dicatat

dalam register yang   bersangkutan (contoh berita acara terlampir);
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11. Sita Marital tersebut dinyatakan sah dan berharga oleh Majelis
Hakim dalam amar putusan perkara No. 0203/Pdt.G/2016/PA.Kdi.,
dikarenakan gugatannya dikabulkan.43

Seperti diketahui bahwa proses pelaksanaan sita Marital ternyata tidak

diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974. juncto PP No.9 th 1975,

maupun dalam HIR, namun proses tata cara pelaksanaa sita marital banyak

diatur dalam ketentuan yang ada pada Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement

Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849 No.63) Pasal 823

s/d pasal 830 Rv. Dalam kebutuhan praktek untuk kepentingan beracara (proses

doelmatigheid) tidak ada salahnya dapat menerapkan atau berpedoman pada

ketentuan pasal-pasal Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement Reglement

Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52  juncto 1849 No.63) untuk

melaksanakan sita marital karena sita marital itu merupakan bentuk sita khusus

yang hanya diletakkan atas harta perkawinan, dengan tujuan untuk membekukan

harta bersama suami istri, agar tidak berpindak pihak ketiga selama proses

perceraian/pembagian harta  bersama berlangsung sehingga ada permintaan

sita marital maka proses pelaksanaan (tata cara melaksanakan sita marital) tidak

mengacu pada tata cara pelaksanaan sita-sita pada umumnya yang diatur dalam

HIR,  namun dapat berpedoman ketentuan Pasal 823 s/d 830 Reglemen Acara

Perdata/Rv (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto

1849 No.63), yang pada artinya cara melaksanakan sita Marital melalui tahap-

tahap adanya :

43Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendari  H. M. Thahir Hi Salim tanggal 5
Oktober 2016 jam 11:00 WIB
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a. Penyegelan;

b. Percatatan;

c. Penilaian harta bersama;

d. Penyitaan harta bersama.

Dengan demikian selama masa sita tidak  dapat dilakukan peralihan harta

bersama untuk kepentingan keluarga kecuali dengan izin dari Pengadilan. Jadi

dalam pelaksanaan sita marital menurut ketentuan yang ada dalam RV

(Reglement Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52

juncto 1849 No.63) adalah   tindakan yang mendahului dari sita marital itu

sendiri.

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan

berlangsung Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam perundang-

undangan. Antara lain dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan, jika terjadi

perselisihan terhadap harta bersama penyelesaianya adalah di Pengadilan. Untuk

lebih mengetahui proses terjadinya putusan dalam perkara gugatan harta

bersama, perlu kiranya dikemukakan contoh putusan gugatan harta bersama

yang diperoleh dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Adapun putusan yang dilampirkan secara khusus yaitu : Putusan No.

0203/Pdt.G/2016/PA.Kdi.,

Berdasarkan putusan No. 0203/Pdt.G/2016/PA.Kdi mengenai adanya

percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan. Dimana
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harta bawaan tetap menjadi milik pribadi sepanjang perkawinan dan setelah

terjadi perceraian  selama pihak yang bersangkutan (suami atau istri) tidak

menentukan lain. berdasarkan pemaparan informan yang ditemui peneliti,

Jika terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam
perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta
bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama
dibagi ½ (seperdua) bagian.44

Gugatan harta bersama timbul ketika terjadi perceraian, dimana terkadang
kedua belah pihak suami atau istri saling tuding menuding mengenai harta
bersama dengan harta bawaan, sehingga hakim lebih berhati-hati untuk
mengkonstatir suatu masalah. Apakah harta tersebut diperoleh sebelum
atau selama dalam perkawinan.45

Menurut pendapat penulis, terjadinya perkawinan tidak secara otomatis

menjadikan harta yang diperoleh suami menjadi harta milik bersama atau

berpindah menjadi milik istri begitupun sebaliknya. Seluruh harta yang

diperoleh suami atau istri dari hibah, hadiah yang dikhususkan kepadanya, harta

yang didapat dari pembagian harta waris, adalah harta yang dimiliki oleh suami

tanpa kepemilikan istri begitupun sebaliknya berdasarkan pemaparan informan

yang ditemui peneliti

Harta berupa hadiah yang diberikan pada saat perkawinan merupakan harta
bawaan masing- masing pihak, sehingga apabila terjadi perceraian harta
tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri.46

Menunjukkan bahwa apabila suami atau istri bercerai, maka harta bawaan
tetap menjadi milik pribadi. Namun, apabila terjadi sengketa atas status
harta bawaan seperti yang terjadi pada putusan No.
0201/Pdt.G/2013/PA.Kdi., dimana mantan suami (penggugat) memiliki
harta bawaan namun bukti yang diajukan tidak mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat melumpuhkan
kekuatan alat bukti berupa akta jual beli sebagai akta autentik yang
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.47

Menurut pendapat penulis, pembuktian harta bawaan apabila terjadi

perceraian harus mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, seperti yang

44Wawancara dengan hakim Pengadilan Pgama Kendari H. M. Thahir Hi Salim tanggal 6
Oktober 2016 jam 10:00 WIB

45Ibid
46Ibid
47Ibid



47

telah dikemukakan sebelumnya bahwa  surat-surat berharga mengenai harta

bawaan sangat diperlukan karena tidak menutup kemungkinan apabila terjadi

perceraian maka bias saja menjadi sengketa harta bersama. berdasarkan

pemaparan informan yang ditemui peneliti

Dasar pemberian putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan sebagian
dapat dilihat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang
Perkawinan Jo. Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI, dimana terdapat
harta bawaan yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan
mengikat yang dapat melumpuhkan kekuatan alat bukti. Apabila suatu
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terdapat cacat formil yang
menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum
: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 48

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut

hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, tanpa

mempersoalkan siapa yang membeli, terdaftar atas nama siapa dan harta tersebut

terletak dimana. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei

1971 No.803 K/Sip/1970 yang menegaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami

atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk

harta bersama suami istri jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan Lain

halnya jika uang pembeli barang berasal dari harta pribadi suami atau istri,

maka barang terseut tidak menjadi objek harta bersama melainkan menjadi

milik pribadi. Hal ini dapat dilihat pada kaidah yang tertuang dalam putusan

Mahkamah Agung tertanggal 16 Desember 1975 No. 151 K/Sip/1974. Dalam

putusan ini ternyata harta yang dibeli berasal dari harta pribadi istri, maka

Mahkamah Agung menegaskan “Barang-barang yang dituntut bukanlah barang

gono-gini antara Abdullah (suami) dan Fatimah (istri), karena barang-barang

tersebut dibeli dari harta bawaan (harta asal) milik Fatimah”. Sewaktu

48Ibid
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perkawinan masih berlangsung istri (Fatimah) menjual harta pribadinya. Dari

hasil penjualan harta pribadi (harta bawaan), istri telah membeli berbagai jenis

barang, maka menurut hukum, oleh karena barang-barang yang dibeli berasal dari

harta pribadi istri, harta-harta itu tetap menjadi milik pribadi, sekalipun

pembeliannya terjadi selama perkawinan. Dalam kasus yang demikian tetap

berlaku asas : Harta istri tetap menjadi hak milik istri dan dikuasai penuh

olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh

olehnya. Asas ini dalam kompilasi hukum Islam dirumuskan dalam Pasal 86

Ayat (2).49 berdasarkan pemaparan informan yang ditemui peneliti.

Harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau istri kemudian dibawa
kedalam perkawinan misalnya mobil, apabila mobil tersebut dipakai untuk
usaha dalam menghidupi keluarga dan suami istri ikut andil dalam usaha
tersebut, maka hasil dari usaha merupakan harta bersama sedangkan mobil
tersebut tetap menjadi harta bawaan suami atau istri.50

Menurut pendapat penulis, sepanjang suami dan istri ikut andil dalam

mengelolah harta bawaan hasil dari usaha tersebut merupakan harta bersama.

Namun apabila harta bawaan tersebut suami atau istri tidak ikut andil maka harta

seperti mobil, rumah, atau usaha lainnya yang merupakan harta bawaan yang

dibawa kedalam perkawinan tetap menjadi harta bawaan dan tidak boleh

diganggu gugat baik istri atau suami.
<

C. Problematika yang ditimbulkan atas pelaksanaan sita marital terhadap

harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendari.

1. Keterbatasan Informasi Hukum

Kurangnya informasi hukum membuat para Penggugat tidak dapat

menunjukkan dokumen asli (hanya salinan yang berupa fotocopy) dalam

49http://www.onlinesyariah.com/2011/03/29/akibat-hukum-perceraian-dan-ruang-lingkup-
harta-bersama/ . Diakses 6 Oktober 2016, Pukul 20.11 WITA

50Op.cit
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pembuktian gugatan harta bersama sehingga menjadi kehilangan kesempatan

untuk memperoleh bagian harta bersama yang berakibat kerugian pada pihak

pengguat. Bahkan kurangnya informasi mengenai perolehan harta bersama

mengakibatkan penggugat mencantumkan harta bawaan suami (yang ternyata

suami telah melakukan pertukaran dengan pihak ketiga selama perkawinan

berlangsung tanpa sepengetahuan isteri) ke dalam gugatan juga menjadi indikasi

bahwa kurangnya komunikasi perkawinan dimana isteri tidak mengetahui atas

nama siapa saja harta yang ada dapat berakibat kerugian. Pada prinsipnya

pembuat undang-undang bermaksud untuk memelihara dan menjaga kepentingan

isteri dengan adanya Pasal 86 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Peradilan Agama, yang membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan harta

bersama yang dikomulasikan dengan perkara gugatan perceraian atau

menggunakan gugat balik (reconventie). Dengan demikian para pihak dapat

memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali

sehubungan dengan harta bersama disamping sita marital, karena apabila isteri

yang mengajuka gugat cerai atau suami memohon cerai talak, maka biasanya

penguasaan harta bersama yang lebih dominan adalah suami. Hal ini berarti

bahwa dalam perceraian, pihak isteri yang dirugikan sehingga diantisipasi dengan

dibukanya komulasi (penggabungan) gugatan harta bersama dengan gugatan

perceraian atau gugat balik tersebut.

Selanjutnya yang perlu diketahui adalah dalam hal surat gugatan, yang

sebelum didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan sudah ditandatangani oleh
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penggugat, harus dibuat dalam rangkap sekurang-kurangnya 4 (empat), terdiri 1

(satu) asli dan 3 salinan. Kemudian didaftar sebagai perkara di kepaniteraan

pengadilan dengan diberi nomor register perkara, setelah penggugat membayar

sejumlah uang muka (forskot) biaya perkara yang besarnya ditetapkan oleh Ketua

Pengadilan (Pasal 121 ayat (4) HIR). berdasarkan pemaparan informan yang

ditemui peneliti.

“Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara
lisan kepada ketua pengadilan; ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau
menyuruh mencatatnya” 51

Cara yang ditempuh adalah penggugat langsung menghadap Ketua
Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, kemudian penggugat menceritakan
duduk persoalan perkaranya dengan jelas dan menyampaikan hal-hal yang
diminta / digugat untuk diputuskan oleh pengadilan. Ketua Pengadilan atau
Hakim yang ditunjuk tersebut akan mendengarkan dengan seksama semua
penjelasan penggugat dan mencatatnya dalam bentuk Catatan Gugatan
Lisan yang dirumuskan dengan sistematika tertentu dan kemudian Catatan
Gugatan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan / Hakim yang
ditunjuk. Catatan Gugatan yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan atau
Hakim yang ditunjuk tersebut berfungsi sebagai pengganti gugatan tertulis
bagi Penggugat yang buta huruf52

Surat gugatan harus dibuat dengan jelas tentang status dan hubungan

hukum antara Penggugat dan Tergugat dan memuat peristiwa-peristiwa tentang

hal-hal yang terjadi dan menyebabkan penguasaan hak oleh Tergugat, serta fakta-

fakta hukum yang menguraikan tentang adanya hak bagi Penggugat atau

hubungan hukum yang menjadi dasar diajukannya gugatan.

Apabila surat gugatan dibuat dengan uraian yang melantur dan tidak

berhubungan dengan hal-hal yang digugat, maka gugatan tersebut bisa menjadi

tidak jelas atau kabur (obscuur libel), yang akibatnya hakim akan menjatuhkan

51Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendari  H. M. Thahir Hi Salim tanggal 5
Oktober 2016 jam 11:00 WIB

52Ibid.,
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putusan bahwa gugatan ”tidak dapat diterima” (niet onvankelijk verklaard). Oleh

karenanya agar surat gugat tidak ”kabur”,

2. Waktu Penyelesaian Berlarut-larut

Diperbolehkannya kumulasi gugatan adalah menguntungkan di satu sisi,

tetapi di sisi lain apabila ternyata apabila pihak yang tidak puas dengan putusan

yang  dijatuhkan  majelis  hakim  dapat  mengakibatkan  berlarut- larutnya

penyelesaian perceraian. Hal tersebut dikarenakan penggunaan upaya hukum

banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dalam perkara gugatan perceraian

(dengan atau tanpa komulasi dengan harta bersama), sehingga dengan demikian

putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap menjadi  lebih  lama.  Keadaan

demikian dapat disalahgunakan oleh pihak yang beritikad buruk, misalnya

menunda perceraian demi menghalangi kepentingan pihak lain, seperti dugaan

pihak lain akan menikah lagi dan sebagainya, meskipun pengadilan tidak bisa

ikut campur dan upaya hukum tetap dapat digunakan.Walaupun pada

kenyataannya, tujuan diberlakukan kumulasi gugat agar tercapai manfaat

penyederhanaan proses sehingga pemeriksaan perkara menjadi singkat, cepat

dan hemat lebih cenderung dirasakan apabila gugatan-gugatan yang

dikumulasikan itu berkenaan dengan kebendaan. berdasarkan pemaparan

informan yang ditemui peneliti.

Namun jika kumulasi gugat itu berkenaan masalah perceraian dengan harta
bersama, seringkali justeru penyelesaian perkara perceraiannya lama dan
cenderung menimbulkan dampak sosial negatif yang sangat serius. Di
antara dampak sosial yang terjadi akibat lamanya penyelesaian perkara
antara lain, terjadinya nikah di bawah tangan. Dampak ini terjadi karena
para pihak tidak dapat segera melangsungkan perkawinan secara sah
karena harus menunggu putusan gugatan harta bersama yang dibarengkan
dengan gugatan perceraiannya. Terjadinya perkawinan di bawah
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tangan sebelum adanya putusan cerai ini mengakibatkan terjadinya
poligami liar yang memunculkan problem sosial baru, atau lebih buruk
adalah apabila perkawinan di bawah tangan ini dilakukan oleh isteri dengan
laki-laki lain yang berarti telah terjadi poliandri sebab secara hukum masih
terikat oleh perkawian dengan suaminya yang lama. Pernikahan demikian
merupakan pelanggaran hukum yang serius terutama hukum Islam.53

D. Solusi hokum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan

pelaksanaan sita marital di Pengadilan Agama Kendari.

Meskipun terdapat Undang-undang Perkawinan, akan tetapi peraturan yang

mengatur tentang sita marital, terhadap harta bersama dalam perkara

perceraian atau pembagian harta bersama hanya diatur dalam satu (1) pasal

saja yaitu Pasal 24 ayat (2) huruf C PP No.9 tahun 1975, hal inipun tidak

menyebutkan secara jelas dengan kalimat sita marital, dan tidak pula mengatur

tentang bagaimana cara melaksanakan sita marital yang dikabulkan dalam

perkara perceraian/pembagian harta bersama dalam prakteknya prosedur/tata

cara melaksanakan sita marital berpedoman dengan cara penyitaan pada

sita-sita umumnya yang diatur dalam HIR/ RBg. Oleh karena itu lembaga sita

marital hanya diatur dalam (1) satu pasal saja yaitu dalam Pasal 24 ayat (2)

huruf c PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

No.1 tahun 1974 dan  tidak pula diatur dalam HIR/RBg, maka perlu adanya

ketentuan Hukum Acara Perdata yang mengatur secara khusus tentang masalah

sita maritaal yang selama ini berpedoman pada Reglemen Acara Perdata/RV

(Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849 No.63)

yang masih dipergunakan dalam praktek.

53Ibid
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Perlu adanya kepastian hukum, apakah penyitaan yang dilakukan dalam

sita marital yang dikabulkan dalam putusan dinyatakan sah dan berharga/tidak,

sebab apabila dinyatakan sah  dan  berharga terhadap sita marital tersebut,

maka akan ditingkatkan menjadi sita eksekutorial, sedangkan sita marital

hanya bersifat untuk menyimpan atau membekukan harta bersama yang

disengketakan, sehingga berakhirnya sita marital

Menurut pendapat penulis , bahwa sita harta bersama dalam perkawinan di

luar sengketa perceraian, belum diatur secara detail dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia.Padahal, Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya

mengangkat jurusita, sebagaimana diatur dalam Pasal 39-42 Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989.54 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006.55 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun

2009.56 tentang Pengadilan Agama. Sedangkan masalah kewenangan yuridis

formal terhadap masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975.57 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Ketiga peraturan tersebut tidak mengatur masalah sita harta bersama

secara detail. Ketiga perundang-undangan tersebut hanya menetapkan bahwa hak

untuk mengajukan sita harta bersama diperkenankan apabila ada sengketa

perceraian. Bahkan dalam praktik peradilan, pengajuan gugatan pemisahan atau

pembagian harta bersama baru dapat diajukan setelah putusan perceraian

54Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
55Ibid.
56Ibid
57Ibid
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memperoleh kekuatan hukum tetap. berdasarkan pemaparan informan yang

ditemui peneliti

Dinamika perkembangan kehidupan masyarakat saat ini kaitannya dengan

ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 di atas, telah terjadi

ketidak seimbangan perlakuan hukum, karena dapat mengakibatkan penelantaran

ekonomi bagi anggota keluarga lainnya, yang akan berhadapan dengan upaya

pemiskinan. Sedangkan tindakan penelantaran keluarga menurut Pasal 9 ayat (1)

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga. Bahkan

Muchsin mengurai kategorisasi peristiwa pidana, kaitannya dengan penelantaran

keluarga tersebut, yaitu: Pertama, komisionis, yaitu terjadinya delik karena

melanggar larangan, misalnya kasus pencurian Pasal 362 atau penggelapan Pasal

372 KUH Pidana. Kedua, komisionis peromisionim, yaitu tindak pidana yang pada

umumnya dilaksanakan dengan perbuatan tapi mungkin terjadi pula bila tidak

berbuat, misalnya Pasal 341 KUH Pidana. Ketiga, omisionis, yaitu terjadinya

delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat, dan untuk mengetahui

maksud kategori tersebut dapat dicermati Pasal 164 KUH Pidana.

Sedangkan Bambang Poernomo mengatakan, bahwa commissie delicten

merupakan delik karena berbuat (een doen) yang dilakukan dengan melanggar

larangan, sedangkan ommissie delicten merupakan delik karena tidak berbuat (een

nalaten) yang dilakukan melanggar keharusan.58

Berdasarkan sifatnya, penelantaran keluarga dapat digolongkan pada tindak

pidana omisionis, karena memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada

58Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta; Ghalia Indonesia, Cet. VII,
1994, h. 100
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di bawah kendalinya merupakan perintah undang-undang, sehingga bila tidak

memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi

tanggungannya berarti ia telah melalaikan suruhan/tidak berbuat. Oleh karena itu,

upaya penyelamatan harta bersama dalam perkawinan oleh suami atau istri dari

tindakan pemborosan atau pengalihan kepada pihak lain adalah melalui sita harta

bersama di luar gugatan perceraian yang dimintakan kepada Pengadilan,

merupakan suatu upaya pencegahan dari penelantaran keluarga secara ekonomi.

Hanya saja, upaya tersebut belum diatur secara spesifik dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Lalu,bagaimana sikap hakim di Pengadilan apabila ada pihak suami atau

istri yang mengajukan permintaan sita harta bersama di luar gugatan perceraian,

karena adanya persangkaan salah satu pihak melakukan pemborosan, seperti

berjudi, mabuk, dan sebagainya. Sementara ketentuan yang terdapat pada Pasal

186 KUH Perdata dan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya

merupakan hukum adat tertulis. Sedangkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa “Pengadilan dilarang

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya.” Sedangkan landasan hukum bahwa sita harta

bersama adalah suatu perkara berdasarkan ketentuan Pasal 86 UU No. 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan

Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang

menyatakan, bahwa ‘gugatan’ harta bersama suami istri dapat diajukan secara
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bersama-sama dengan gugatan perceraian, kemudian pada Penjelasan Pasal

tersebut dijelaskan, bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa

peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bahkan pada

Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (10) menggunakan kata “penyelesaian harta

bersama”, sedangkan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah

memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara (Pasal 49 ayat [1]).

berdasarkan pemaparan informan yang ditemui peneliti.

Tugas hakim dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara tidaklah
mudah, meskipun hakim dianggap mengetahui hukum (ius curia novit), sebab
hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak
tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang
diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum
tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai hakim, ia
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat (living law).59 Dalam proses menemukan hukumnya, hakim dapat
mencari dalam kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,
tokoh adat dan tokoh agama sebagai hukum yang tidak tertulis, yurisprudensi,
serta pendapat para pakar hukum dan ilmu pengetahuan lainnya yang terkait
dengan perkara yang sedang diperiksa itu.Sumber-sumber penemuan hukum
tersebut bukanlah sebagai hukum, tetapi tempat hakim menggali hukum.

Menurut pendapat penulis Hakim di pengadilan harus berpegang pada asas

rechtsweigering (dilarang menolak mengadili perkara), karena hakim tidak hanya

terikat pada hukum yang tertulis saja, sebab undang-undang atau hukum yang

tertulis tidak mungkin mengatur segala jenis kegiatan orang. Oleh karena itu,

Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 mempertegas, bahwa hakim dan hakim konstitusi

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat.

59Wawancara dengan hakim Pengadilan Pgama Kendari H. M. Thahir Hi Salim tanggal 6
Oktober 2016 jam 10:00 WIB
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Berdasarkan ketentuan pada Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang No. 14

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan

Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,

bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan

hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan

sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan

undang-undang ini, Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan

tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-

undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya

merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian,

Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak

dan kewajiban warganegara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat,

kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pembagian beban pembuktian.

Merespon dinamika perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat di

atas, maka masalah sita harta bersama dalam perkawinan di luar sengketa

perceraian secara tegas termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 95

menyatakan, bahwa:

1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan

Pemerintah No. 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
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melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama

seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk

kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 136 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau

tergugat, Pengadilan Agama dapat:

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang

yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak

suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.”

Adapun yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pasal 24 ayat (2) huruf c adalah: “Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin

terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.”

Yahya Harahap mengatakan, bahwa kalimat “menentukan hal-hal yang

perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang” pada hakikatnya sudah

tersirat makna tindakan atau upaya penyitaan terhadap harta perkawinan.

Tindakan dapat dianggap dapat menjamin terpeliharanya harta perkawinan selama

perkara perceraian berlangsung adalah sita konservatoir (conservatoir beslag)

yang disebut “marital beslag”. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 24 ayat 2 itu

membatasi sita marital, hanya apabila sudah ada gugatan perceraian, kalau tidak

ada gugatan perceraian maka para pihak tidak dapat mengajukan sita marital.60

60M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: permasalahan, h.146.
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Abdul Manan berpendapat, bahwa Pasal 93 KHI juga menentukan tentang

bentuk kekayaan bersama, yaitu; (1) harta bersama dapat berupa benda berwujud

atau tidak berwujud; (2) harta benda berwujud dapat meliputi benda yang tidak

bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga; (3) harta benda tidak

berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban; dan (4) harta bersama dapat

dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak

lainnya.61

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa sudah ada nuansa modern dalam

menentukan harta kekayaan bersama dalam KHI, misalnya telah dimasukkannya

surat-surat berharga, seperti polis asuransi, bilyet giro saham, dan sejenisnya

dalam kategori harta bersama. Dalam hal tersebut, tampaknya KHI dari sejak dini

telah mengantisipasi problematika perekonomian modern dalam menyongsong

abad modern ini. Hal yang perlu dicatat lagi bahwa KHI (Pasal 95 tersebut) telah

mengantisipasi apabila salah satu pihak (suami atau istri) pemborosan; judi,

mabuk, dan lain-lain yang merugikan dan membahayakan serta dikhawatirkan

memindahtangankan pihak ketiga harta bersama tersebut. Dalam hal demikian,

pihak suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita

harta bersama tanpa adanya permohonan cerai. Selama masa sita tersebut dapat

dilakukan penjualan harta bersama untuk kepentingan keluarga, rumah tangga,

istri dan anak-anaknya, maka hakim memiliki otoritas untuk menangani dan

menjaga agar harta tersebut dengan meletakkan sita harta bersama. Selain itu,

otoritas yang diberikan kepada hakim adalah untuk mengendalikan atau setidak-

tidaknya mengurangi kebiasaan suami atau istri melakukan perbuatan yang tidak

61Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum, h.36.
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disukai oleh syariat Islam.62 Oleh karena itu, sangat beralasan kalau sita harta

bersama dapat dimohonkan oleh suami atau istri dan pihak yang berkepentingan

tanpa didahului adanya gugatan perceraian, sebagaimana diatur pada Pasal 95 ayat

(1) dan ayat (2) KHI dalam upaya pengembangan hukum perkawinan di Indonesia

berdasarkan keadilan sebagai tujuan negara kesejahteraan.

Terobosan Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan semangat yang

terkandung dalam Burgerlijk Wetboek (BW), sebagaimana tercantum dalam Pasal

186.Ketentuan Pasal ini dapat dipahami bahwa: (1) memberi hak kepada istri

untuk mengajukan sita marital di luar gugatan perceraian; dan (2) memberi hak

kepada istri untuk mengajukan permintaan pemisahan harta kekayaan dalam

perkawinan yang masih utuh, yaitu: a) apabila kelakuan suami secara nyata

memboroskan harta kekayaan keluarga yang bisa mendatangkan malapetaka

kehancuran rumah tangga, atau b) apabila cara pengurusan suami atas harta

kekayaan tidak tertib, sehingga tidak terjamin keselamatan dan keutuhan harta

kekayaan bersama.63

Penerapan Pasal 186 BW dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dilihat

dari kepentingan suami atau istri adalah sangat positif, karena dapat memberikan

perlindungan terhadap keselamatan dan keutuhan harta bersama, yang apabila

secara nyata suami atau istri suka menghamburkan harta.64

Secara yuridis dogmatik, menurut penulis bahwa eksistensi Pasal 95

Kompilasi Hukum Islam di atas sangat bermanfaat, tetapi pada level

implementasinya akan menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

62 Ibid., h.36-37.

63M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: permasalahan., h 144.
64

Ibid., h.145.
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1. Dengan dibukanya kesempatan bagi suami atau istri untuk mengajukan sita

harta bersama dalam kondisi perkawinan yang masih utuh, sekecil apapun

akan berdampak pada keutuhan perkawinan itu sendiri, karena dengan

penyitaan seperti itu akan memicu dan memacu munculnya perselisihan

dalam rumah tangga.

2. Sita harta bersama itu terkesan berdiri sendiri, padahal sita yang

dipraktikkan selama ini khususnya di lingkungan Pengadilan Agama

assesoir dengan perkara pokok yang diajukan oleh para pihak. Artinya, sita

harta bersama itu ada karena adanya perkara pokok yang lain.

3. Kompilasi Hukum Islam secara tersurat sudah menegaskan, bahwa sita

harta bersama adalah wewenang absolut Pengadilan Agama tetapi masih ada

yang mempertanyakan. Karena kalau mengacu pada Pasal 49 dan penjelasan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tidak ada satu pun

kalimat yang menegaskan, bahwa ketentuan sita harta bersama itu termasuk

ke dalam wewenang absolut pada salah satu perkara. Padahal, permohonan

sita harta bersama yang berdiri sendiri itu bukan merupakan suatu sengketa

sehingga ia bukan merupakan perkara.

4. Kesulitan dalam menerapkan cara sita harta bersama tersebut, apakah dapat

dilaksanakan secara sendiri tanpa dikaitkan dengan perkara lain, karena

praktik sita selama ini tidak seperti itu. Oleh karena itu, baik dari sisi
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administrasi maupun teknis peradilan akan mengalami hambatan-hambatan

dalam pelaksanaannya.

Memperhatikan Pasal 95 KHI yang merupakan semangat dan jiwa yang

terkandung dalam Pasal 186 KUH Perdata di atas, maka sangat memungkinkan

meminta sita harta bersama di luar sengketa perkara perceraian maupun

pembagian harta bersama. Tanpa perkara pun, suami atau istri dapat mengajukan

permintaan sita tersebut kepada pengadilan, yaitu: secara berdiri sendiri tanpa

tergantung pada perkara. Dengan demikian, permintaan itu tidak mutlak bersifat

assesor kepada gugatan cerai atau pembagian harta bersama. Sekalipun Ibrahim

Husein mengatakan, bahwa masalah harta bersama dalam perkawinan tidak

terdapat dalam Al-Qur’an, hadis, maupun kitab-kitab fiqih, sehingga diserahkan

sepenuhnya kepada perkembangan pemikiran (ijtihad) para ulama melalui hukum

adat (al-adah al-mahkamah).65

Ketentuan Pasal 95 ayat (1) KHI di atas, mampu merespon secara positif

dan progresif terhadap dinamika perkembangan yang hidup dalam masyarakat ke

depan, yakni seorang istri atau suami dapat mengajukan permohonan sita terhadap

harta bersama tanpa disertai oleh sengketa perceraian, selama harta bersama

tersebut dalam keadaan membahayakan atau merugikan pihak suami atau istri

beserta anak-anaknya. Namun ditinjau dari segi formilnya telah menimbulkan

persoalan hukum yang sulit dipecahkan, karena bertentangan dengan teori dan

praktik sita harta bersama selama ini. Persoalan-persoalan tersebut adalah: (1) sita

harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 95 KHI terkesan berdiri sendiri,

padahal sita harta bersama yang dipraktikkan selama ini assessoir dengan perkara

pokok yang diajukan oleh para pihak. (2) perkara sita harta bersama model ini

65Ibrahim Husein, Asas-Asas Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam
(Makalah), Ciputat, tanggal 17 Oktober 1992, h. 25.
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bagaimana cara dan penerapannya di Pengadilan Agama, dapatkah berdiri sendiri

tanpa dikaitkan dengan perkara lain. Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama

tidak boleh menolak untuk menerima perkara yang diajukan kepadanya dengan

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan

mengadilinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, Pasal 95 KHI jika dilihat

dari segi hukum formilnya kurang jelas, namun Pengadilan Agama tetap wajib

memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya. Namun di lain pihak, ketentuan

tersebut lebih responsif dan progresif terhadap perkembangan dan perubahan

sosial di Indonesia. Karena tak satu pun peraturan perundang-undangan yang

mengatur bolehnya meletakkan sita harta bersama sebelum terjadinya perceraian,

sementara telah dan sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menuntut

adanya kepastian hukum, sebagaimana kasus di atas. Oleh karena itu, Mahkamah

Agung diharapkan segera mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang

mengatur bagaimana sikap Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam

menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara sita harta bersama tanpa adanya

permohonan gugatan perceraian.

Menurut pendapat penulis, semoga tulisan ini dapat memberikan

sumbangsih pemikiran pada semua pihak yang terlibat dalam pembaruan hukum

dan sistem peradilan di Indonesia, agar muara atau tujuan akhir hukum dapat

memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama antara

suami dan istri dalam rumah tangga. Karena itu,diperlukan adanya suatu sistem

peraturan perundang-undangan yang ideal, sehingga dapat mengakomodir adanya

sita harta bersama dalam perkawinan yang dimohonkan oleh suami atau istri tanpa

disertai adanya sengketa perceraian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjabaran pada bab sebelumnya, maka penulis dapat

menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang dikabulkan melalui

putusan di Pengadilan Agama Kelas 1.A sudah sesuai dengan prosedur

hukum yang berlaku dengan adanya tata cara pelaksanaan sita marital

dengan tahap penyegelan, pencatatan, penilaian, dan  penyitaan  harta

bersama. Maka harta tesebut dapat di lindungi pengadilan.

2. Problematika yang di timbulkan atas pelaksanaan sita marital terhadap

harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A

disebabkan keterbatasan informasi hukum dan waktu penyelesaian

berlarut-larut membuat kedua belah pihak bisa dirugikan untuk

mendapatkan harta bersam.

3. Solusi hukum yang dapat di tempu untuk menyelesaikan pelaksanaan

sita marital adalah berupaya melibatkan peran para praktisi dalam

menggali hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah sira marital

terhadap harta bersama dengan masalah yang semakin kekinian di masa

moderen sekarang.
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B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari

terkaitdengan Problematika Cerai Gugat, maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1. Peneliti berharap adanya peran aktif dari semua pihak untuk berupaya

untuk mengsosialisakan masalah sita marital terhadap harta bersama

masyarakat itu sendi, dari pihak Pengadilan, serta pihak-pihak lain yang

terkait dengan permasalahan ini.

2. Peneliti berharap adanya penelitian yang berkesinambungan terkait dengan

sita marital terhadap harta besama agar terus menerus dikaji untuk

menemukan permasalahan-permasalahan yang lainnya.

3. Peneliti berharap kepada Pihak Pengadilan untuk lebih melakukan upaya

yang maksimal untuk memberikan sumbangsi pemahaman hukum terhadap

masarakat. Baik dari segi upaya maupun dari segi memutuskan perkara

khususnya masalah sita marital terhadap harta bersam.
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