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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang      

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia, 

yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Hubungan tersebut  akan 

menimbulkan akibat lahir maupun batin di antara mereka, terhadap masyarakat 

dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka 

baik sebelum dan selama perkawinan. Perkawinan adalah hubungan hukum yang 

merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang 

telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama 

mungkin.1 

Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga 

merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal 

ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang berbeda 

dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang 

budaya serta pengalaman yang berbeda-beda.2  

Norma hukum yang mengatur lembaga perkawinan di Indonesia adalah 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada 2 

Januari 1974 sebagai hukum positif dan berlaku secara efektif sejak 1 Oktober 

1975 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 

                                                     
1 Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Jakarta : Bina Aksara, 1988),  

hal. 97 
2 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal. 5 
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Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974. Selain itu khusus untuk umat Islam di Indonesia berlaku Kompilasi Hukum 

Islam, yang diawali dengan dibentuknya Surat Keputusan Bersama ketua 

Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 yang ditindak 

lanjuti dengan keluarnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 dan SK Mentri 

Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.3 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam selain mengatur perkawinan juga mengatur masalah-masalah yang sangat 

erat kaitannya dengan Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan dan Hukum 

Pewakafan. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama merupakan suatu segi 

yang penting. Di Indonesia lembaga perkawinan itu masih menjunjung tinggi 

nilai-nilai agamanya. Menurut teori receptie in complexus, jika orang itu 

memeluk agama Islam, hukum islamlah yang berlaku baginya. Dengan kata lain, 

teori ini menyebut bagi para pribumi, yang berlaku baginya adalah hukum 

agamanya. Namun penting untuk di catat, hukum islam yang berlaku tetap saja 

dalam masalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum kewarisan.4  

Dalam melangsungkan perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban 

antara suami-istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan 

kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.5 Sesuai dengan tujuan 

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-undang No. 1 

                                                     
3 Amir Nuruddin, et.al., Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 

2004), hal.31 
4 Ibid., hal. 10 
5 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980),          
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Tahun 1974 Tentang Perkawinan menghindari agar tidak terjadinya perceraian. 

Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, 

setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup 

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

sebagai suami istri. 6 

Menurut Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :  

1. Kematian 

2. Perceraian 

3. Atas keputusan Pengadilan 

Pada dasarnya putusnya perkawinan dapat dikatakan talak atau cerai yang 

berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan Perkawinan. Adanya 

talak (perceraian) dalam hanyalah satu alternatif dalam memecahkan suatu bahaya 

akibat tetapnya suatu ikatan perkawinan namun tidak didasari norma-norma agama 

atau tidak dapat menegakkan hukum-hukum, karena itu talak atau perceraian harus 

didasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama. 

Menurut Hukum Islam talak ada beberapa macam yang ditinjau dari segi 

bilangan dan kebolehan, maupun ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya yaitu :  

1. Ditinjau dari segi bilangan dan kebolehan kembali kepada mantan isteri, talak 

terbagi dua yaitu talak raj’i dan talak bain.7  Talak Raj’i adalah talak satu dan dua, 

                                                                                                                                              
hal. 38 

6 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hal. 69 
7 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 2003),               

Hal. 39 
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dimana mantan suami dimungkinkan kembali kepada mantan isterinya dengan 

tanpa akad (baru), yaitu manakala mantan isteri itu masih dalam masa iddah dari 

talak satu atau dua tersebut; Talak Bain Sugra adalah talak yang tidak memberikan 

hak rujuk kembali kepada mantan suami terhadap mantan isterinya (baik talak satu 

maupun dua) lantaran masa iddah telah habis. Dalam kondisi ini, mantan suami 

masih dibolehkan mengawini mantan isterinya itu dengan akad dan mahar baru.  

Talak Bain Qubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk rujuk dan 

kawin kembali kepada isterinya meskipun dengan akad dan mahar baru, kecuali 

apabila mantan isterinya itu pernah menikah dengan laki-laki lain dan setelah 

lepas darinya yang telah habis masa iddahnya. 

2. Kedua ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya. Dari sisi ini, talak terbagi tiga 

macam, yaitu: Talak Suni / Talak Jawaz yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan 

tuntutan sunah yang meliputi dua syarat, ialah : isteri yang ditalak sudah pernah 

digauli (disetubuhi); isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, 

yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan. 

Talak Bid’i / Talak haram yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan 

sunah / tidak memenuhi kriteria yang terdapat dalam talak suni. Talak ini 

diharamkan lantaran merugikan pihak isteri sebab iddahnya lebih lama dari iddah 

talak suni. Macam talak yang masuk dalam kategori talak ini adalah: talak yang 

dijatuhkan kepada isteri disaat sedang haid dan begitupun ketika nifas (40 hari 

setelah melahirkan); talak yang dijatuhkan kepada isteri disaat ia dalam keadaan 

suci, tetapi pernah digauli (disetubuhi) dalam rentan waktu suci tersebut. Talak 

bukan Suni dan talak bukan Bid’i yaitu talak yang dijatuhkan terhadap yang salah 
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satu hal berikut: isteri yang ditalak itu belum pernah digauli (disetubuhi);  isteri 

yang ditalak itu belum pernah haid / telah lepas dari masa haid (monopouse); isteri 

yang ditalak dalam keadaan hamil. 

Putusan perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum 

terhadap:3 

1. Orang tua / anak 

2. Harta benda perkawinan 

Ketentuan mengenai harta benda perkawinan diatur dalam dalam Pasal 35, 

36, dan 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat 

(1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : 

“Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan, menjadi harta bersama. 

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

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

Harta bawaan suami atau istri kembali kepada para pihak masing-masing, 

yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.” 

Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menyatakan : 

“(1)  Harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan 

kedua belah pihak.  

(2) Harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta 

bendanya.  
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Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud menurut hukumnya masing-

masing yaitu menurut Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (Penjelasan Pasal 37 UUP). 

Sengketa perceraian di Pengadilan untuk pembagian harta bersama 

perkawinan terdapat bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama 

suami-istri yang disebut dengan sita marital.8 Istilah sita marital mengandung 

konotasi yang menempatkan istri di bawah kekuasaan suami dalam perkawinan, 

yang dikenal dengan lembaga matriale macht. sebagaimana selama ini digariskan 

dalam Pasal 105 dan 106 KUH Perdata, yang menegaskan : 

1. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri : 

a. memberi bantuan kepada istri dimuka pengadilan, dan 

b. mengemudikan harta milik pribadi istri 

2. Setiap istri harus tunduk-patuh kepada suami (Pasal 106 KUH Perdata) 

Sebagai contoh dalam kasus sita marital yaitu gugatan sita marital antara 

Tina Harun Nawawi dengan Jeffry Buntaran telah diupayakan melalui 

perdaamaian dengan mediasi oleh mediator. Perkawinan antara penggugat dan 

tergugat putus karena perceraian dan terhadap harta persatuan perkainwn belum 

dilakukan pembagian   harta persatuan perkawinan tersebut. Pada pokoknya 

tergugat mengakui tentang harta persatuan perkawinan tersebut dan juga 

menyetujui pembagian masing-masing 50% dari harta yang diperoleh selama 

                                                     
8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1998), 

hal. 57. 
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perkawinan.  

Adapun dilaksanakannya sita marital yaitu untuk menjamin keutuhan serta 

pemeliharaan seluruh harta bersama, baik bergerak maupun yang tidak bergerak 

sampai dengan putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

Alasan dilakukan sita marital ditakutkan harta tersebut dialihkan, dijual ataupun 

melakukan pemborosan terhadap  harta bersama. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan 

menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI 

HUKUM SITA  MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM 

PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN 

NO.33/Pdt.G/2010/PN.TNG” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi sita marital atas harta bersama dalam perkawinan 

akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan pada Putusan Pengadilan Negeri No. 33/Pdt.G/2010/ PN.TNG? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan sita marital 

antara pemohon dengan termohon pada putusan Pengadilan Negeri  No. 

33/Pdt.G/2010/PN.TNG?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah : 
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1. Untuk memberi gambaran mengenai implementasi sita marital atas harta 

bersama dalam perkawinan akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Putusan Pengadilan Negeri No. 

33/Pdt.G/2010/ PN.TNG ? 

2. Untuk memberi gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

gugatan sita marital antara pemohon dengan termohon pada putusan 

Pengadilan Negeri No. 33/Pdt.G/2010/ PN.TNG.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah : 

a) Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penulisan skripsi ini diharapkan : 

1) Dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan 

dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum perdata mengenai 

pelaksanaan dan prosedur sita marital.  

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum mengenai sita marital. 

b) Manfaat Praktis 

1) Untuk memberikan masukan bagi pembuat kebijakan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan dan prosedur dalam sita marital .  

2) Sebagai suatu bahan referensi bagi peneliti dan rekan mahasiswa Fakultas 

Hukum yang berminat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut 

tentang hukum perdata mengenai pelaksanaan dan prosedur sita marital. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi menjadi 5 (lima) bab, yang 

masing-masing terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang yang 

menjadi alasan pemilihan judul ini, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub pertama 

mengenai Landasan Teori menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 meliputi pengertian perkawinan, asas perkawinan, tujuan 

perkawinan, akibat hukum yang timbul dalam perkawinan. Sub bab 

kedua mengenai Putusnya Perkawinan menurut Undang-Undang 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meliputi pengertian putusnya 

perkawinan. Sub bab ketiga mengenai Sita Marital meliputi 

pengertian sita marital, penerapan sita marital, alasan diajukan sita. 

Sub bab keempat mengenai Pengaturan Sita Marital dalam Hukum 

Indonesia. 

 

BAB III   METODE PENELITIAN HUKUM   

Dalam Bab ini diuraikan mengenai metode penelitian hukum yang 
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digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari jenis 

penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis 

penelitian serta hambatan dan penanggulangan dalam penelitian. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS   

Pada bab ini akan menganalisa mengenai kronologi kasus, dan 

analisis hukum mengenai implementasi sita marital atas harta 

bersama dalam perkawinan akibat perceraian berdasarkan Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Putusan 

Pengadilan Negeri No. 33/Pdt.G/2010/ PN.TNG dan pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan gugatan sita marital antara pemohon 

dengan termohon pada putusan Pengadilan Agama Pengadilan 

Negeri No. 33/Pdt.G/2010/ PN.TNG. 

 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang 

masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan 

saran sebagai suatu jalan keluar. 

 


