
  1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Setiap individu  sebagai makhluk sosial selalu mengadakan hubungan 

dengan manusia lain. Hubungan ini terjadi sejak manusia dilahirkan sampai 

meninggal dunia. Tujuan hidup bersama antar manusia, antara lain untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik bersifat jasmani maupun rohani. Interaksi 

manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan individu dan kolektif. 

Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang 

pria dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan. 

Segala sesuatu yang mengatur mengenai Perkawinan diatur dalam 

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).Definisi 

dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karenanya 

menimbulkan akibat hukum yaitu : 

1. Hak dan kewajiban antara suami dengan istri,  

Hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU 

Perkawinan Setelah mereka terikat dalam perkawinan, mereka mempunyai beban 

yang diletakan oleh undang-undang, yaitu memikul kewajiban yang luhur, mereka 

                                                        
1 Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang atau sama dalam kehidupan rumah 

tangga dan dalam pergaulan hidup dalam bermasyarakat, mereka tidak boleh 

diizinkan saling mengekang, menghalangi satu sama lain serta mereka berhak 

melakukan perbuatan hukum.2 

Kewajiban suami istri adalah : 

a. Cinta mencintai satu sama lainnya 

b. Hormat menghormati dan menghargai satu samalainnya 

c. Setia satu sama lainnya 

d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya. 

e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak anak dan istrinya 

serta wajib melindungi serta memberikan segala keperluan hidup rumah 

tangga, lahir dan batin, sesuai dengan kemampuannya. 

f. Sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik baiknya. 

2. Hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anak  

Tujuan perkawinan adalah suatu kehidupan masyarakat yang terkecil, yaitu 

antara suami istri dan anak-anak. Anak adalah hasil perhubungan antara suami 

dan istri. Setiap orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak 

sebaik-baiknya, tetapi orang tua juga diberikan hak koreksi dan hak disipliner 

yaitu berhak untuk mengkoreksi dan menghukum  anak mereka apabila kelakuan 

anak mereka tidak baik. Anak harus tunduk, patuh, berbakti, dan menyayangi 

orang tuanya. Anak juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan membantu 

                                                        
2 Martiman Prodjohamidjojo,Hukum Perkawinan Indonesia,cet 3 (Jakarta : CV.Karya 
Gemilang,2007) hal 31 
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orang tua apabila diperlukan. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur 

dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 UU Perkawinan.  

3. Harta benda dalam perkawinan 

UU Perkawinan telah mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan yaitu 

harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh 

masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan yang di bawah 

penguasaan masing-masing serta memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum mengenai harta bendanya  sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain. Sedangkan harta bersama adalah harta yang sudahdikumpulkan 

bersama-sama pada saat perkawinan. Menurut Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan 

mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak dengan didahului 

persetujuan dari kedua belah pihak.  

 Suatu perkawinan memungkinkan terjadinya putus hubungan baik sengaja 

maupun tidak sengaja.Beberapa penyebab putusnya perkawinan dapat putus 

adalah: 

1) Kematian,  

2) Perceraian dan  

3) Atas putusan pengadilan. 

 Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai putusnya perkawinan 

dikarenakan perceraian dan diperjelas dalam  Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan 

sebagai berikut : 



  4

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi,dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan;  

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 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 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung;  

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain;  

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;  

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan   

  Putusnya perkawinan dikarenakan perceraian memiliki akibat hukum yaitu 

hubungan suami dan istri sudah tidak ada, hubungan orang tua dengan anak dari 

perkawinan tetap berjalan yang seperti  diatur dalam pasal 41 UU Perkawinan dan 

mengenai harta bersama yang mereka kumpulkan bersama-sama ketika mereka 

terikat dalam perkawinan. 

 Permasalahan hukum yangumumnya timbul dari perceraian adalah 

mengenai pembagian harta bersama. Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1) UU 

Perkawinan mengatur mengenai harta bersamayang mengatur sebagai berikut :  
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Pasal 35 

  (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 

di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain. 

 

Pasal 36 

(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak.  

Selain UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur 

mengenai harta bersama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperjelas bagi 

orang yang beragama islam  Pasal 85 disebutkan bahwa adanya harta bersama 

dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-

masing suami atau istri.  Pasal ini sudah jelas menyebutkan adanya harta bersama 

dalam perkawinan.3 

Pembagian harta gono gini umumnya dibagi sama rata diantara suami dan 

istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa  “setelah bubarnya harta bersama,kekayaan bersama mereka dibagi dua 

antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan 

pihak mana asal barang-barang itu.  Pembagian harta gono-gini bagusnya 

dilakukan secara adil sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana 

yang merupakan hak istri maupun hak suami” 

                                                        
3  Happy Susanto,Pembagian Harta Gono-gini saat terjadi perceraian, cet1, (Jakarta : 
Visimedia,2008), hal 37 
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Pembagian harta bersama dapat disepakati oleh para pihak yang 

dituangkan dalam perjanjian tertulis Pasal 37 UU Perkawinan menentukan Bila 

perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya 

masingmasing, sehingga jika terdapat peraturan yang mengatur mengenai 

pembagian harta bersama diluar ketentuan dalam UU Perkawinan dapat 

dilaksanakan. 

Perselisihan dalam pembagian harta bisa saja terjadi.Salah satu 

Sengketamengenai pembagian harta bersama dapat dilihat pada putusan 

Mahkamah Agung Nomor : 991 K/Pdt/2013 Putusan tersebut memutuskantentang 

pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian antara H.Abdul Malik Bin 

H.Abdul Karim dengan Siti Fatimah Binti Kalam.Latarbelakangnya adalah 

bahwakedua pihak telah menikah dan memiliki tanah milik bersama dengan luas 

1.355m2di Pontianak. Pada tahun 2008 terjadi perceraian antara keduanya dan 

berakibat terhadap harta bersama. Kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian 

terhadap harta bersama secara tertulis dalam Akta perdamaian yang diketahui dan 

disahkan oleh Notaris. H.Abdul Malik Bin H.Abdul Karim tidak melakukan 

kewajiban yang sesuai dalam akta perdamaian yang sudah disepakati oleh kedua 

belah pihak. 

 Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka perlu diteliti mengenai 

pembagian harta akibat perceraian dengan judul “Analisa Hukum Terhadap 

Ketidaksesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt/2013 Terhadap 

Akta Perdamaian”  
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1.2. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaturan prosedur pembagian harta gono gini menurut 

hukum Indonesia ? 

2. Bagaimanakahanalisis hukum terhadap ketidaksesuaian putusan Pengadilan 

Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt/2013terhadap akta perdamaian yang telah 

dibuat oleh para pihak? 

 

1.3.Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “ Aspek 

hukum perjanjian harta gono gini sesuai dengan akta perdamaian”  ini adalah 

Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani perkara 

tersebut. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu hukum, serta dapat menambah bahan pustaka di bidang ilmu 

hukum, khususnya hukum perkawinan mengenai pembagian harta terhadpa 

putusnya perkawinan karena perceraian 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelasankedudukan akta 

perdamaian, khususnya yang berbeda dengan putusan pengadilan 
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1.5.Sistematika Penulisan 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang , rumusan masalah, tujuan, 

manfaat dan sistematika penulisan.  

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari landasan teori dan konseptual. Landasan teori 

memuat norma- norma hukum serta teori–teori hukum yang relevan 

dengan isu hukum yang  dibahasdalam penelitian ini. Landasan  

konseptual menguraikan konsep konsep yang digunakan pada analisis 

terhadap rumusan masalah. 

 

 BAB III  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini akan dibahas tentang metode penelitian, yang terdiri atas  

jenis penelitian, bahan penelitan, pendekatan yang digunakan, sifat 

analisis,  

 

 BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan menganalisis rumusan masalahberdasarkan 

peraturan perundang-undangan, landasan teoritis dan landasan 
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konseptual dengan menggunakan metode penelitian yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan yaterhadap 

rumusan masalah hukum dan saran yang diberikan terkait dengan 

kesimpulan. 
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