
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah

skripsi yang ditulis oleh Cahyani dengan judul “Penyelesaian Perkara Harta

Bersama Pada Pengadilan Agama Kendari Ditinjau Dari Hukum Islam”.7 Masalah

yang diteliti yakni ada dua yaitu 1). Bagaimana proses penyelesaian perkara harta

bersama suami-istri sebelum bercerai dengan harta bersama suami-istri pasca

perceraian?  2). Apakah proses penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan

Agama Kendari telah sesuai dengan Hukum Islam?.

Hasil penelitian tersebut adalah penyelesaian perkara harta bersama oleh

Pengadilan Agama Kendari ditinjau dari segi hukum Islam telah memenuhi kaidah

penyelesaian perkara yang sangat mengedepankan penyelesaian secara damai.

Sekalipun kedua belah pihak dalam persidangan masing-masing mempertahankan

dalil-dalilnya untuk mendapatkan harta bersama terutama pihak suami yang

bersikeras menguasai harta bersama tanpa ingin memberikan seperduanya kepada

istri/bekas istrinya, namun setelah Pengadilan Agama memutuskan perkaranya, kedua

belah pihak bersedia mentaatinya secara suka rela.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat permasalahan

harta bersama sedangkan perbedaannya adalah Cahyani hanya membahas tentang

7 Cahyani, Penyelesaian Perkara Harta bersama Pada Pengadilan Agama Kendari Ditinjau
Dari Hukum Islam (Kendari: Skripsi, 2004) h. 6



penyelesaian harta bersama saja sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian

perkara kumulasi gugatan perceraian dalam satu putusan, itulah yang menjadi fokus

penelitian penulis.

B. Kumulasi

1. Pengertian Kumulasi

Kata kumulasi berasal dari bahasa latin cumulatus artinya kumpulan tugas,

kumpulan jabatan seseorang dalam masalah hukum. Maka kumulasi dapat diartikan

penggabungan beberapa tuntutan atau gabungan beberapa pihak dalam satu surat

gugatan.8 Kumulasi gugat atau samenvoeging van vordering adalah penggabungan

dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan

digabungkan menjadi satu. Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan

merupakan gugatan yang berdiri sendiri.9

Hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR,

R.Bg, maupun Rv, tidak mengatur tentang kumulasi gugat, satu-satunya yang

mengatur kumulasi gugat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun

demikian, karena praktek peradilan sangat memerlukan, maka kumulasi gugat ini

sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap. Tujuan diterapkannya

kumulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan

yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini menurut Yahya Harahap tidak

8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) h.102

9 Ibid, h.103



lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana.10 Pendapat senada

dikemukakan Abdul Manan yang menyatakan bahwa dengan penggabungan gugatan

ini, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.11Melalui

penggabungan gugatan ini, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan

diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya

menjadi lebih murah, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat

menghindari putusan yang saling bertentangan. Lain halnya jika masing-masing

perkara diajukan secara sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya menjadi lama sehingga

memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih banyak dan yang lebih

dikhawatirkan dapat terjadi putusan yang bertentangan karena hakim yang mengadili

tidak sama. Bisa jadi terhadap satu tanah yang menjadi objek sengketa oleh hakim A

dinyatakan milik B, sedang oleh hakim C dinyatakan milik D. Putusan demikian tidak

akan terjadi apabila diputus oleh satu majlis hakim melalui kumulasi gugat.

2. Dasar Hukum Kumulasi

Pada prinsipnya Undang-Undang tidak melarang penggugat mengajukan

gugatan terhadap beberapa orang tergugat. Penggabungan gugatan diperkenankan

apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang digabungkan itu

ada koneksitas dan penggabungannya memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat

mencegah kemungkinan adanya putusan saling bertentangan.

10 Ibid, h. 104

11 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta:
Yayasan Al-Hikmah, 2000) h.27



Dasar hukum kumulasi akan difokuskan pada Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang pengadilan agama khususnya yang terdapat dalam Pasal 66 ayat

(5) yang menyatakan bahwa: “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak,

nafkah istri dan harta bersama  suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan

permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi ”gugatan

soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat

diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan

perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

3. Macam-Macam Kumulasi

Dalam praktek peradilan penggabungan gugatan dapat terjadi dalam 2 hal

bentuk yaitu:

a. Penggabungan Subyektif

Penggabungan model ini dapat terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang

melawan lebih dari satu orang tergugat, atau sebaliknya seorang penggugat melawan

lebih dari satu orang tergugat atau sebaliknya.

Kumulasi subyektif merupakan penggabungan beberapa subyek hukum, bisa

terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau

sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat,

dengan syarat antara subyek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas.12

12http://peradilanumum.blogspot.com/2012/06/penggabungankumulasi-gugatan.html, diakses
tanggal 17 Desember 2012



b. Penggabungan Objektif

Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu

perkara sekaligus. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya

mengajukan satu tuntutan saja tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya

dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan yang diajukan. Yang dimaksud

kumulasi objektif adalah apabila dari salah satu objek gugatan dalam satu perkara

sekaligus. Meskipun penggabungan objek ini tidak diatur secara khusus dalam

peraturan perundang-undangan, tetap diperkenankan karena akan memudahkan

proses berperkara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.

4. Kumulasi Gugat Dalam Perceraian dengan Harta Bersama.

Telah dikemukakan di muka bahwa satu-satunya ketentuan yang mengatur

tentang kebolehan menggabungkan beberapa gugatan perkara perdata hanya terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86

ayat (1) Undang-Undang tersebut membolehkan kumulasi gugat dalam perkara

perceraian yang tidak dibolehkan di peradilan umum.

Pasal 66 ayat (5) menyebutkan: “permohonan soal penguasaan anak, nafkah

anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama

dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. Kalimat yang

menyatakan “dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak”

memberikan pengertian secara tegas tentang kebolehan bagi suami yang mengajukan



permohonan cerai talak sekaligus mengajukan permohonan tentang penguasaan anak,

nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama. Adapun pasal pasal 86 ayat (1)

menyatakan: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta

bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian

ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Bunyi pasal

ini juga secara tegas membolehkan adanya kumulasi gugat bagi isteri yang

mengajukan gugat cerai dengan beberapa gugatan meliputi penguasaan anak, nafkah

anak, nafkah isteri, dan harta bersama. Beberapa gugatan yang dapat dikumulasikan

berdasarkan dua pasal di atas sama persis, hanya bedanya jika dalam pasal 66 ayat (5)

diberikan kepada suami, sedangkan dalam pasal 86 ayat (1) diberikan kepada isteri.13

Logika diajukannya suatu gugatan adalah adanya suatu sebab yang

ditimbulkan oleh pihak lain yang mengakibatkan haknya tidak bisa dinikmati atau

kepentingannya dilanggar. Dalam pasal 86 ayat (1) membolehkan isteri mengajukan

kumulasi gugat atas beberapa tuntutan. Gugatan-gugatan yang dikumulasikan itu

memang merupakan hak penggugat sehingga wajar jika isteri mengajukan gugatan

kepada suami. Penguasaan anak yang belum mumayyiz (hadlanah) merupakan hak

yang diberikan oleh hukum kepada isteri selaku ibunya, sehingga dengan hak

hadlanah yang dimilikinya itu isteri berhak pula mengajukan gugatan nafkah anak

13 http://www.masbied.com/2009/12/25/tata-cara-pemeriksaan-kumulasi-perkara-perceraian-
dengan-harta-bersama/, diakses tanggal 17 Desember 2012



Demikian pula terhadap nafkah isteri dan harta bersama yang sejak semula oleh

hukum, isteri diberikan hak atasnya.14

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam, terutama bagi mereka yang secara

lahir dan batin telah siap menjalankannya. Tidak perlu ada rasa takut dalam diri setiap

muslim untuk menjalankan sebuah pernikahan dikarenakan ketidakmampuan

finansial. Karena Allah swt telah berjanji akan memberikan kemampuan bagi mereka

yang tidak mampu. Seperti termaktub dalam Al-Qur`an surat An-Nur ayat 32









Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.15

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan

14 http://anggara.org/2008/08/27/penggabungan-dan-kumulasi-gugatan/, diakses tanggal 19
Desember 2012

15 R. H. A. Soenarjo, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an (Jakarta:
Pustaka, 1971) h. 137



kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.16 Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat

dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara

seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri,

ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik

ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat dengan demikian

perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum.17

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan

seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “perkawinan menurut Hukum Islam

adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidzan untuk mentaati perintah

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.18

Ikatan batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata

tetapi ikatan batin harus tetap ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan

terasa rapuh. Ikatan ini menggabungkan hubungan batin antara laki-laki dan wanita

dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti cinta, rindu dan kasih sayang

serta perasaan lain yang saling membutuhkan satu sama lainnya.

Kedua ikatan di atas, merupakan pokok dari perkawinan sebab tanpa ikatan

lahir dan batin tadi maka perkawinan tidak ada artinya dan tidak ada jaminan yang

16 Sudarsono, Op. Cit, h. 285

17 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h. 20

18 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Prasendo, 1992)
h. 187



kuat perkawinan itu akan bisa bertahan sampai ajal menjemput si suami dan istri atau

dengan kata lain perkawinan akan dapat berujung pada perceraian. Kedua unsur itu

baik lahir maupun batin akan selalu membutuhkan satu sama lainnya, sehingga

apapun yang terjadi terhadap salah satu pasangannya yang lainnya akan ikut

merasakan, rasa sedih dan gembira dirasakan bersama oleh pasangan yang disebut

suami istri itu.

Istilah perkawinan dalam agama Islam disebut dengan kata nikah yang artinya

melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang

laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak

dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang

diridhoi oleh Allah swt.19 Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada

kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, untuk melakukan persetujuan atau

perjanjian antara laki-laki dan wali dari pihak perempuan, sesuai dengan ketentuan

yang diatur oleh agama.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Seperti diketahui umum, dalam hal jenjang daya ikat norma hukum, hukum

Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam

al-khamzah (hukum yang lima) yakni wajib (harus), sunnah/mustashab/tathawawu

19 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta:
Liberti, 1999) h. 8



(anjuran/dorongan, sebaiknya dilakukan), ibaha/mubah (kebolehan), karahah/makruh

(tidak disukai/sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).20

Dihubungkan dengan al-ahkam al-khamsah (lima kategori hukum) ini, maka

hukum melakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan ke dalam lima

macam yaitu:

a. Wajib, bagi seorang laki-laki yang menghawatirkan dirinya melakukan

hubungan seksual yang dilarang oleh agama serta bagi perempuan yang tidak

dapat menghindar dari perbuatan orang jahat jika ia tidak kawin, maka hukum

melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan

pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim menjaga diri untuk tidak berbuat

yang terlarang. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa

sesungguhnya mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina

adalah wajib. Sebab satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari

perbuatan zina itu adalah dengan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi

orang yang seperti ini. Firman Allah swt dalam Al-Qur’an Surat al-Isra’ ayat

32:







Artinya:

20 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-
Sunnah dan Negara-negara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1998) h. 78



Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.21

b. Sunnah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin dan merasa mampu

mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang punya hajat dan mampu patuh

kepada suaminya. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan

untuk melangsungkan perkawinan, tetapi apabila tidak kawin dikhawatirkan

akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut

adalah sunnah.

c. Mubah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin tetapi belum mampu

mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang belum punya hajat kawin.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi

apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila

melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut

hanya untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan

agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan

kepada orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu

sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan

perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai

kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi

belum mempunyai kemauan yang kuat.

21 R. H.A. Soenarjo, Op. Cit, h.  81



d. Makruh, bagi laki-laki yang belum mampu dan tidak punya hajat kawin maupun

bagi perempuan.

e. Haram, bagi seseorang yang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud

tidak melaksanakan perkawinan22

Selain itu dalam hadis dikatakan

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  َّ ِ ْبِن َمْسعُوٍد رضي هللا عنھ قَاَل لَنَا َرُسوُل اَ َّ َمِن اْستََطاَع ! یَا َمْعَشَر اَلشَّبَاِب ( َعْن َعْبِد اَ

ْج  ْوِم َوَمْن لَْم یَْستَطِ , َوأَْحَصُن ِلْلفَْرجِ , فَإِنَّھُ أََغضُّ ِلْلبََصِر , ِمْنُكُم اَْلبَاَءةَ فَْلیَتََزوَّ ; ْع فَعَلَْیِھ بِالصَّ

)فَإِنَّھُ لَھُ ِوَجاٌء 

Artinya :
Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah saw
bersabda pada kami: "wahai kelompok pemuda, barang siapa diantara kalian
mampu menikah, menikahlah. Sesungguhnya, nikah itu dapat lebih
menundukkan pandangan mata dan lebih membentengi (menjaga) kemaluan.
Barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah berpuasa karena puasa dapat
menekan syahwat” (Shahih Muslim).23

3. Tujuan perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami  istri. Dimana ikatan perkawinan tersebut juga tersimpan

sebuah tujuan bersama yakni membina rumah tangga yang sakinah dalam ridha Allah

swt. Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, maka akibat-

22 Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di
Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978) h. 4

23 Zaki Al-Din, Ringkasan Shahih Muslim(Bandung: Mizan Pustaka, 2004) h. 429



akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.24 Akibat

hukum perkawinan yang terputus tersebut, bukan saja karena perceraian, namun

karena kematian salah satu pihak, juga memiliki konsekuensi hukum sendiri. Dalam

pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat

putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.25

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan

keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan dari perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah memenuhi tuntutan hajat

tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang  untuk

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan yang diatur oleh syariat.26

Lebih lengkap tujuan dan faedah perkawinan dibagi menjadi lima hal, antara

lain:

a. Memperoleh keturunan, ini merupakan pokok dari tujuan perkawinan, setiap

orang yang telah melangsungkan perkawinan tentu ingin memiliki keturunan,

tanpa keturunan kehidupan rumah tangga akan terasa hambar walau dari segi

materi berkecukupan. Keinginan memiliki anak sangatlah wajar karena

24 R. Abdul Djamali, Asas-Asas Hukum Islam I dan Hukum Islam 2 (Bandung: Mandarmaju,
1992) h. 71

25 Ibid, h.75

26 Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2000) h. 20



nantinya anak akan melanjutkan kehidupan keluarga ke depan dan membantu

orang tua dimasa tuanya, tentu dengan harapan anak-anak yang soleh dan

berbakti kepada orang tua dan lingkungannya.

b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, tuhan menciptakan manusia

berbeda-beda jenis kelaminnya, maka keduanya memiliki daya tarik untuk

memikat lain jenisnya, melahirkan gairah baik laki-laki maupun perempuan

untuk melakukan hubungan, dengan perkawinan hubungan tersebut akan

menjadi sah dan halal.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, ketenangan hidup dan cinta

serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang

yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami

ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya

sendiri atau pun orang lain bahkan masyarakat, salah satu yang membuat

manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah hawa nafsu dengan

tidak adanya penyaluran yang sah, maka baik laki-laki maupun perempuan akan

mencari jalan yang tidak halal, sedemikian buruknya pengaruh hawa nafsu ini

sehingga manusia lupa mana yang baik dan yang buruk. Manusia adalah

makhluk lemah yang sulit mengendalikan hawa nafsunya.

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari

masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang, salah satu alat

untuk memperkokoh perkawinan adalah dengan cinta dan kasih sayang, dasar

ini akan membuat keluarga bahagia, sehingga akan terus berlanjut dari keluarga



yang bahagia akan menjadi masyarakat yang harmonis pada tatanan yang lebih

tinggi.

e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal

dan memperbesar rasa tanggung jawab, sebelum perkawinan biasanya baik laki-

laki dan perempuan tidak memikirkan soal kehidupan karena masih bertumpu

pada orang tua, tetapi setelah perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana

bertanggung jawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala

keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari rejeki yang halal untuk

membiayai kebutuhan rumah tangga. Istri akan lebih giat membantu dan

mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai dan bahagia

terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak, sehingga aktifitas dan

tanggung jawab suami istri semakin besar.27

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya

tercipta ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan

batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota

keluarga.28

27 Ibid, h. 35

28 Ibid, h.47



Manusia diciptakan oleh Allah swt mempunyai naluri kemanusiaan yang

perlu mendapat pemenuhan. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah swt untuk

mengabdikan dirinya kepada khaliq pencipta dengan segala aktivitas hidupnya.

Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain ialah keperluan biologisnya

termasuk aktivitas hidup, agar manusia memenuhi tujuan kejadiannya. Allah swt

mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan

perkawinan. Jadi aturan perkawinan menurut ajaran agama Islam merupakan

tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga tujuan melangsungkan

perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga apabila

diringkas, maka ada dua tujuan manusia melangsungkan perkawinan yaitu memenuhi

nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.29

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga setiap orang selalu mendambakan suatu

keluarga yang bahagia dan sejahtera serta penuh kasih sayang. Akan tetapi tidak

jarang terjadi didalam keluarga atau rumah tangga ketidak harmonisan, dimana

persoalan tersebut sulit terselesaikan dan akhirnya berujung pada perceraian.

Talak berarti melepaskan atau menanggalkan dan sering pula disebut dengan

istilah cerai. Menurut istilah, perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antara

suami dan isteri. Salah satu sebab perceraian adalah perselisihan atau pertengkaran

29 Muhammad Idris, Fiqih Munakahat (Kendari: CV. Shadra, 2008) h. 2



suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, walaupun sudah didatangkan

hakim (juru damai) dari pihak suami dan pihak istri. Menurut Kamal Muchtar

menyatakan bahwa “Perceraian sepadan dengan kata talak yang berarti bercerai,

lawan dari berkumpul”. Kemudian perkara ini dijadikan istilah oleh ahli fiqih yang

berarti perceraian antara suami dan istri.30 Talak berarti membuka ikatan atau

membatalkan perjanjian. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian

hanya bisa dilakukan dihadapan sidang  pengadilan. Setelah pengadilan mengadakan

upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil.

Untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua

belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri. Perkawinan dalam Islam

adalah ibadah dan mitsaqan ghalidh (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila

perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya akan

tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang

bercerai.

Perceraian merupakan peristiwa pengakhiran ikatan antara suami dan isteri

disebabkan ketidakmungkinannya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh

karena perkawinan juga merupakan bentuk dari suatu perikatan, maka ketika

perikatan itu berakhir timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu

perikatan. Namun demikian, karena perkawinan merupakan bentuk perikatan yang

besifat sangat khusus berupa ikatan batiniah, maka pengaturannyapun tidak tunduk

30 Kamal Muhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang,
1993) h. 70



kepada ketentuan perikatan pada umumnya, melainkan diatur secara khusus dalam

sebuah undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan hukum materiil

perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan

perceraian sekaligus merupakan hukum acara dalam menyelesaikan sengketa rumah

tangga (perceraian). Selain kedua ketentuan ini terdapat pengaturan lain yang

dikhususkan bagi orang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah menjadi

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. Dasar Hukum Perceraian

Adapun dasar hukum perceraian dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-

Baqarah ayat 227 dan 229, dan surat At-Talaq ayat 1.

Firman Allah swt dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227





Artinya:
Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya
Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.31

31 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Darus Sunnah, 2007) h. 547.



Al-Baqarah : 229


















Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,
kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah
hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang
zalim.32

At-Talaq :1














32 Ibid, h. 548








Artinya:
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang
wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah
Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan
keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali
Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 ayat

2 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri

itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.33

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan

perceraian.34

Berdasarkan hukum perceraian tersebut, berarti setiap pasangan suami-istri

yang akan melakukan perceraian harus mempunyai cukup alasan. Dalam hal ini

antara kedua suami-istri tersebut sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis,

walaupun telah dilakukan usaha damai antara keduanya dan akhirnya perceraian

dapat terjadi dengan cara talak dan berdasarkan gugatan perceraian.

3. Alasan Terjadinya Perceraian

33 R. Sobekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1995) h. 120

34 Ibid, h. 130



Perceraian sebagai suatu kasus dalam perkawinan terjadi bukan tanpa sebab.

Tiap-tiap perceraian dilatar belakangi oleh suatu kondisi dimana rumah tangga

tersebut sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Adapun alasan perceraian menurut ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
sebagainya yang sulit disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar
kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau yang lebih berat
setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.35

Selanjutnya H.S.A Al Hamdani mengemukakan bahwa penyebab timbulnya

perceraian adalah sebagai berikut:

a. Istri tidak diberi nafkah, yaitu suami tidak memberi nafkah kepada istrinya dan
suami tidak mempunyai kekayaan yang jelas. Dengan demikian istri dapat
mengajukan gugatan cerai pada pengadilan agama setempat.

b. Istri menghindari bahaya, yaitu istri berhak mengajukan gugatan cerai apabila
suaminya sering menyakiti jasmani dan rohani.

c. Karena perselisihan, yaitu apabila perselisihan tersebut tridak ada lagi harapan
untuk diperbaiki secara kekeluargaan dalam rumah tangga.

d. Karena ditinggal suami, yaitu apabila suami kepergiannya tidak jelas walaupun
suami meninggalkan kekayaan untuk keperluan nafkah istri. Hal tersebut istri
dapat mengadukna gugatan cerai untuk menghindarkan diri dan bahaya
mungkin dialami.

35 Sudarsono, Op. Cit, h. 322



e. Perzinaan, yakni salah satu diantaranya suami atau istri melakukan perbuatan
zina sedangkan keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam
hukum Islam maka perbuatan suami/istri tersebut dijatuhi hukuman rajam yakni
dilempar sampai meninggal sedangkan yang berlaku dikalangan masyarakat
sekarang adalah hukumannya buang/usir dari kampung.36

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perceraian antara suami dan istri

disebabkan oleh beberapa bentuk kelalaian. Yaitu kelalaian atas nafkah yang harus

didapatkan oleh seorang istri dari suaminya. Kelalaian akan perlindungan yang harus

diberikan rumah tangga, dan kelalaian akan pemberian nafkah bathin dimana suami

tidak mampu membahagiakan istri dengan senantiasa selalu ada disamping istri. Serta

penyebab dengan faktor moral dimana salah satu dari suami atau istri melakukan

perbuatan zina sedangkan keduanya masih dalam ikatan perkawinan.

Kemudian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa

perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar
kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau yang lebih berat
setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lahi dalam rumah tangga

7. Suami melanggar taklik talak.

36 H.S.A. Al Hamdani, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amalia, 1980) h. 31



8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan
dalam rumah tangga.37

E. Harta Bersama

1. Pengertian harta bersama

Untuk memasuki pembahasan lebih lanjut mengenai harta bersama, maka

perlu terlebih dahulu dikemukakan istilah-istilah lain yang sering digunakan terhadap

harta bersama. Istilah-istilah yang dimaksud adalah harta perkawinan, harta

persatuan, harta benda dalam perkawinan, harta benda suami istri, harta pencarian,

seguna sekaya, harta syarikat, harta gono-gini dan harta kekayaan dalam perkawinan

(syirkah) yang digunakan dalam pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.38 Dari

beberapa istilah mengenai harta bersama tersebut, nampaknya istilah yang paling

dikenal dalam masyarakat Indonesia adalah harta bersama dan gono-gini.

Van Mourik, mengatakan bahwa segala milik yang diperoleh selama

perkawinan adalah harta bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta

bersama yang lazim disebut harta syarikat.39 Uraian tersebut menjelaskan bahwa

selama suami dan istri terikat dalam suatu perkawinan, maka segala harta kekayaaan

yang diperoleh sebagai perwujudan kewajiban mereka selaku suami  maupun istri

adalah harta bersama. Dalam kaitan ini, maka harta yang diperoleh diluar perwujudan

suami-istri bukan merupakan harta bersama.

37 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

38 Ibid, h. 375

39 Van Mourik, Studi Kasus Hukum Waris (Bandung: Eresco, 1993) h.21



Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 35

ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

harta bersama. Secara umum Undang-Undang ini menyebutkan bahwa harta bersama

merupakan harta yang diperoleh  selama suami dan istri dalam perkawinan.40 Hal ini

merupakan implikasi bahwa dalam sebuah perkawinan, terdapat suatu kewajiban agar

diadakan kegiatan untuk pencarian harta dalam rangka pemenuhan kebutuhan

bersama. Artinya harta yang diklaim sebagai harta bersama adalah harta yang

diperoleh sehubungan dengan upaya pemenuhan kewajiban dalam kehidupan rumah

tangga. Terbentuknya harta bersama sejak saat berlangsungnya akad nikah hingga

pekawinan itu bubar, baik karena meninggalnya salah satu pihak maupun akibat dari

sebuah perceraian.

Selanjutnya Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa: “Semua harta kekayaan

yang diperoleh suami istri selama perkawinan dianggap harta pendapatan bersama

sekalipun harta itu semata-mata hasil pencaharian suami atau istri sendiri”.41

Dalam keanekaragaman tersebut, terdapat simpul persamaan tentang harta

bersama, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari pencaharian bersama suami istri

selama perkawinan. Namun tidak semua harta dalam perkawinan itu dapat diklaim

sebagai harta bersama.

40 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: Kesindo Utama,
2006) h. 40

41 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990) h.
36.



Dari berbagai uraian di atas penulis dapat simpulkan bahwa harta bersama

ialah seluruh harta benda yang diperoleh selama suami dan istri terikat dalam suatu

perkawinan baik itu diperoleh dari kerja suami maupun istri, kecuali harta benda yang

diperolehnya dari warisan, hadiah, dan hibah menjadi harta masing-masing dan

berada dibawah penguasaan masing-masing pihak.

2. Asal Usul Harta Bersama

Dengan mengacu pada pengertian harta bersama sebagaimana telah diuraikan

di atas, dapat dipahami bahwa terbentuknya harta bersama ialah sejak saat

berlangsungnya akad nikah hingga perkawinan itu bubar, baik karena meninggalnya

salah satu pihak maupun akibat dari sebuah perceraian.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan

menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama

tersebut dibagi sama rata.42

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam, pasal 87 ayat (1), menyatakan bahwa:

“Harta bawaan masing-masing sebagai hadiah, warisan adalah dibawah penguasaan

masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian

perkawinan”.43

42 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan (Bandung: Pustaka
Kartini, 1990) h. 71

43 Kompilasi Hukum Islam Pasal 87



Ketentuan tesebut mengandung pengertian bahwa harta yang berupa hadiah

atau warisan tidak dapat dijadikan harta bersama, tetapi bila dalam perjanjian

perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama, maka harta-harta tersebut dapat

dijadikan sebagai harta bersama.

3. Wujud Harta Bersama

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) dijelaskan

bahwa:

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa
benda berwujud atau tidak berwujud.

2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga.

3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun
kewajiban.44

Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa wujud dari harta bersama

itu, yaitu berupa kekayaan berwujud dan kekayaan tak berwujud. Kekayaan berwujud

ialah segala harta yang secara fisik dapat diwujudkan, yang meliputi benda tak

bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan kekayaan tak berwujud

berupa hak maupun kewajiban merupakan asset yang dapat dinilai sebagai milik

bersama karena dengan adanya pemenuhan hak dan kewajiban inilah segala sesuatu

yang hendak dicapai atau diperoleh dalam sebuah perkawinan akan mampu

didapatkan.

44 Ibid, h.  86



4. Pembagian Harta Bersama

Jika suami-istri yang akan bercerai berperkara mengenai harta bersama ke

Pengadilan Agama. Maka ada ketentuan khusus yang diperlakukan, dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 97, ada ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-

masing berhak mendapat seperdua (bagian 50%) dari harta bersama, sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.45

Tetapi jika suami istri tersebut tidak berperkara di Pengadilan Agama, yaitu

melakukan musyawarah sendiri, maka harta bersama sebenarnya dapat dibagi atas

dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak (suami-istri) yang bercerai,

atau dibagi menurut presentase masing-masing pihak jika diketahui jumlahnya.

Maka dari itu, seperti yang telah disampaikan di atas, penyelesaian sengketa

harta bersama dapat dilakukan diluar Pengadilan Agama berdasarkan musyawarah

dengan menempuh jalan perdamaian (ash-shuluh).

45 Ibid, h. 91



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif,

dimana peneliti bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai sifat tertentu yang telah peneliti dapatkan di lapangan. Dimana fakta-fakta

yang diteliti merupakan realita yang sering kali terjadi dalam prakteknya dan tidak

dapat dipecahkan di dalam laboratorium. Husain Insawan di dalam bukunya

menjelaskan:

“Hal-hal tersebut (fakta-fakta kualitatif) tidak bisa diungkapkan oleh
sebuah penelitian yang berlatar belakang laboratorium. Kerena itu dalam
khasanah penelitian muncul apa yang disebut dengan penelitian kualitatif,
sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang bersifat
alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan
variabel-variabel tunggal, melainkan dapat mengungkapkan hubungan antara
satu variabel dengan variabel lain.46

46 Husain Insawan, Metode Study Multi Pendekatan dan Model (Kendari : Shadra, 2010) h.
108.


