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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada mulanya Allah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. 

Kemudian Allah berfirman “jadilah terang” dan terang itu dinamakanNya 

siang dan gelap itu malam. Setelah malam lewat jadilah pagi, itulah hari yang 

pertama. Allah juga menciptakan seluruh isi alam semesta, dan untuk 

menggenapi pekerjaanNya maka diciptakannya manusia yang berjenis laki-

laki. Saat manusia tertidur diambilnya rusuk dari tubuh manusia itu dan 

dijadikanlah perempuan, kemudian di berkatiNya mereka “Beranak cuculah 

yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh bumi serta 

menguasainya. Demikianlah awal mulanya manusia diciptakan untuk saling 

berpasangan dan hidup bersama. Masyarakat membutuhkan suatu peraturan 

dari hidup bersama, dan peraturan inilah yang menimbulkan pengertian 

perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang 

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
1
 

Kewajiban perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum dan 

menganut sistem hukum positif, sehingga segala sesuatu diatur berdasarkan 
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peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tertinggi 

yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang Undang Dasar 1945. 

Didalam Pasal 28B ayat 1 UUD 45 disebutkan bahwa setiap orang berhak 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah. 

Dahulu di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan untuk berbagai 

golongan warga negara dan daerah :
2
 

1. Bagi Golongan Indonesia beragama Islam, berlaku Hukum Agama yang telah 

diresepiir oleh Hukum Adat. 

2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat. 

3. Bagi orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku 

Huwelijksordonantie Christen Indonesie (HOCI S. 1933 No. 74). 

4. Bagi Orang Timur Asing Cina dan WNI Keturunan Cina berlaku ketentuan-

ketentuan KUHPerd. (BW) dengan sedikit perubahan. 

5. Bagi Orang Timur Asing lainnya dan WNI Keturunan Timur Asing lainnya 

berlaku Hukum Adat mereka. 

6. Bagi Orang-orang Eropah dan WNI keturunan Eropah dan yang disamakan 

dengan mereka berlaku KUHPerd. (BW). 

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia pada saat itu merasa betapa 

pentingnya bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia untuk memiliki 

undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip 

dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi 

pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. 
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Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara nasional 

adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 

Perkawinan). 

Dalam UU Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas 

mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 

yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas 

atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang perkawinan adalah 

sebagai berikut :
3
 

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 

mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. 

2. Dalam undang-undang perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan 

adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap 

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa 

penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat 

dalam daftar pencatatan. 

3. Undang-undang perkawinan ini menganut azas monogami. Hanya apabila 

dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang 

bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari 
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seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari 

seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan 

tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. 

4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu 

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus 

dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah 

umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi 

seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan 

itu, maka undang-undang perkawinan ini menentukan batas umur untuk 

kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun 

bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. 

5. Dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan ini menganut 

prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan 

perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan 

sidang pengadilan. 

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, 
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sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan 

dan diputuskan bersama oleh suami istri. 

7. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu 

yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang 

perkawinan ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada 

adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal undang-undang 

perkawinan ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang 

ada. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan, perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari ketentuan agama dan 

kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak 

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Suatu 

perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan 

sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan 

tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.
4
 

Bagi seseorang yang beragama Islam, ada peraturan perundang-

undangan yang lebih khusus untuk mengatur masalah perkawinan, yaitu 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI ini melengkapi tata cara perkawinan 

yang tidak diatur secara lengkap pada UU Perkawinan. Islam mempunyai 

                                                           
4
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, 

Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hal. 34. 



6 
 

aturan tersendiri agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama. Adapun 

syarat yang harus dipenuhi agar perkawinannya sah secara agama adalah :
5
 

1. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas 

orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak 

terdapat halangan perkawinan. 

2. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas 

orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. 

3. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain laki-laki, beragama 

Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk 

menjadi wali. 

4. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab 

qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa. 

5. Syarat-syarat ijab qabul yaitu : 

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; 

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria; 

c.  Memakai kata-kata nikah atau semacamnya; 

d. Antara ijab dan qabul bersambungan; 

e.  Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; 

f. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji 

atau umrah; 

g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, 

yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai 

wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi. 

                                                           
5
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 

12. 



7 
 

Selain perkawinan, ada pula kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi 

manusia, kebutuhan tersebut adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer 

adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan pokok 

manusia adalah sandang, pangan, dan papan.
6
 

Kebutuhan akan rumah tinggal merupakan contoh kebutuhan papan 

manusia. Rumah tinggal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perkawinan, terbukti dengan dimasukkan hal tersebut pada Pasal 32 ayat 1 

UU Perkawinan, yang menyatakan jika suami istri harus mempunyai tempat 

kediaman yang tetap. Dalam memenuhi kebutuhan yang satu ini, kebanyakan 

orang akan membelinya secara kredit, sebab harga rumah tinggal memang 

tidaklah murah. Tidak jarang juga rumah tinggal ini dibeli sebelum 

perkawinan untuk mempersiapkan diri setelah perkawinannya nanti. 

Meskipun perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa, tak jarang perkawinan tersebut berakhir pada perceraian. Perceraian 

adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah 

terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan 

perkawinan melalui putusan pengadilan.
7
 

Pada saat terjadinya perceraian, maka akan terjadi pula pemisahan harta 

benda antara suami istri. Berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan, harta benda 

dalam perkawinan dipisahkan menjadi : 

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. 
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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 35 UU Perkawinan di atas mengartikan bahwa pada saat terjadi 

perceraian, harta yang dapat dibagi hanyalah harta yang diperoleh selama 

perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan berasal dari 

hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap di bawah penguasaan masing-

masing pihak. Kekurangan pasal ini adalah tidak membahas mengenai harta 

yang jangka waktu pembeliannya dari sebelum hingga sesudah masa 

perkawinan pada saat terjadi perceraian. Tidak adanya pembahasan mengenai 

hal tersebut menjadikan status harta tersebut tidak jelas, apakah harta 

termasuk harta bawaan atau harta bersama. 

Ketidakjelasan tersebut tentulah berakibat tidak adanya kepastian 

hukum yang berakhir pada tidak terciptanya perlindungan hukum bagi 

pemilik harta tersebut. Sebagai contoh adanya kasus tersebut, penulis 

menggunakan Putusan Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.JB. Penggunaan putusan 

ini dipersempit penggunaannya hanya untuk menggambarkan jika praktik 

tersebut benar adanya. Pada putusan tersebut, terjadi kasus di mana saat 

pasangan suami istri bercerai, harta bawaan yang menjadi objek sengketa dari 

pihak suami yang dibelinya sebelum perkawinan berupa sebidang tanah 

dengan bangunan permanen di atasnya, diakui oleh pihak istri sebagai harta 

bersama, atas pengakuan dari pihak istri tersebut Majelis Hakim memutuskan 

jika objek sengketa merupakan harta bersama yang harus dibagi rata dengan 

pihak istri dikarenakan meskipun pembelian dilakukan sebelum perkawinan 
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akan tetapi proses pelunasan objek sengketa terjadi pada saat setelah terjadi 

perkawinan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

maka penulis dalam hal ini tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut 

ke dalam penelitian berupa tesis yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM 

TERHADAP HARTA BAWAAN PADA SAAT TERJADI PERCERAIAN 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 

566/Pdt.G/2012/ PA.JB jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 

63/Pdt.G/2013/PTA JK)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan 

di atas, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap harta bawaan pada saat  terjadi 

perceraian ? 

2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap harta bawaan yang menjadi 

harta bersama ? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum terhadap harta bawaan 

yang dibeli secara angsuran jika terjadi perceraian. 

2. Untuk menganalisis bagaimana konsekuensi hukum terhadap harta bawaan 

yang menjadi harta bersama. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Melakukan penelitian tesis ini, manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Bagi penulis sendiri, selain untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Magister Kenotariatan, juga untuk memperluas 

pengetahuan dan wawasan penulis mengenai bagaimana kepastian hukum 

terhadap harta bawaan yang dibeli secara angsuran jika terjadi perceraian. 

2. Bagi pembaca, semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman yang lebih baik mengenai kepastian hukum terhadap harta 

bawaan yang dibeli secara angsuran jika terjadi perceraian. 

3. Bagi kalangan akademis, semoga penelitian ini dapat mendorong ide dan 

wacana baru mengenai kepastian hukum terhadap harta bawaan yang 

dibeli secara angsuran jika terjadi perceraian sehingga dapat 

dikembangkan lebih lanjut ke depannya ke arah yang lebih baik lagi. 

1.4 Kerangka Teoritis Dan Konsepsional 

1.4.1 Kerangka Teoritis 

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka akan 

dijelaskan teori hukum yang berkaitan dengan objek pembahasan untuk 

mempermudah dalam penulisan selanjutnya, yaitu : 

1. Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum yang penulis gunakan adalah teori kepastian 

hukum milik Gustav Radbruch. Dipilihnya teori kepastian hukum 

berdasarkan pemikiran Gustav Radburch ini dikarenakan teorinya 

menyatakan bahwa hukum itu positif, sehingga menurut penulis, teori 

hukum ini cocok untuk diterapkan di negara Indonesia, dikarenakan teori 
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hukum ini sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia. 

Negara Indonesia menerapkan sistem hukum positif, yang berarti negara 

Indonesia dalam menegakkan hukum menggunakan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalam menemukan jawaban 

pada rumusan masalah pertama penelitian ini, yaitu bagaimana kepastian 

hukum terhadap harta bawaan yang dibeli secara angsuran jika terjadi 

perceraian, tentunya penulis akan menggunakan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu 

pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena 

dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap 

individu.
8
 

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa 

pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga 

seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav 

Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. 

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang 

berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa 

hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-

undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya 
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didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan 

cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di 

samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah 

diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya 

bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. 

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari 

perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut 

Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan 

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu 

kurang adil.
9
 

Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa 

formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk 

mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai 

unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab 

dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara 

dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas 

kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. 

Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan 

keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita 

hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. 

Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri 

yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. 

Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih 

                                                           
9
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penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh 

sistem politik.
10

 

Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan (Gustav Radbruch : Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, 

Zweckmäßigkeit) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di 

ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu 

dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian 

hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh 

jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, 

sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan 

komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, 

keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana 

diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator 

dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara 

pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. Jadi, pada konteks 

ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru 

bersandingan.
11

 

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam 

hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini 

seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum 
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 W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan 

(Susunan II), terjemahan Muhammad Arifin, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 42-45. 
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 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi 

Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, (Jakarta : 

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hal. 3. 
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dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau 

kepastian yang berkeadilan.
12

 

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa 

kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada 

tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada 

lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch 

kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.
13

 

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman 

pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum 

tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, 

meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing 

nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, 

sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan 

menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut 

(Spannungsverhaltnis). Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai 

keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata 

hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai 

hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi 

hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan 

sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada 

keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena 
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 Ibid. 
13

 Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan 

Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3, Desember 2014. 
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keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa 

keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.
14

 

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan 

perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan 

hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum 

sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan 

begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, 

pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, 

asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan 

dengan urutan sebagai berikut: a. Keadilan Hukum; b. Kemanfaatan 

Hukum; c. Kepastian Hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana 

dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari 

konflik internal.
15

 

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. 

Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan 

kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan 

kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-

ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai 

landasan dan cita hukum. Kebebasan yang di maksud bukan 

kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita 

inginkan, tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita 
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 Surabaya Pagi, “Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan”, 

2013, http:// www. Surabaya pagi. com/ index. php? read= Kasus- Bethany,-Perkara-Menarik-

Perhatian-Publik-Kok-Dihentikan-;3 b 1 c a 0 a 4 3 b 7 9 b d f d 9 f 9 3 0 5 

b81298296290e657dcd1a3b2d0f035b8cf3266138f, [07/10/2018]. 
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 Andrhee Adalah Andriy, “Tujuan Hukum”, 2014, http:// andri lamodji. wordpress. com/ 

2014/06/03/416/, [07/10/2018]. 
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ingini. Kebebasan dapat kita hubungkan dengan kepastian, keadilan, 

persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.
16

 

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian 

hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera 

menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan, karena yang penting pada 

nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan 

itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di 

luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih 

cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia 

akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena 

yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum 

tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya 

jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia 

akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan 

tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, 

disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai 

dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus 

dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat 

mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang 

dan selaras antara ketiga nilai tersebut.
17

 

2. Teori Perlindungan Hukum 
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 Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum 

dan Filsafat Hukum, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), hal. 20. 
17

 Law, “Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum”, 2013, http:// ilmu hukum 

uin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian_7121.html?m=1, 

[07/10/2018]. 
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Teori perlindungan hukum yang penulis gunakan adalah teori 

perlindungan hukum milik Philipus M. Hadjon. Dipilihnya teori 

perlindungan hukum berdasarkan pemikiran Philipus M. Hadjon ini 

dikarenakan teorinya menyatakan bahwa perlindungan hukum didapat 

melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan 

dengan Teori kepastian hukum milik Gustav Radbruch yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Dalam menemukan jawaban pada rumusan 

masalah kedua penelitian ini, yaitu bagaimana konsekuensi hukum 

terhadap harta bawaan yang menjadi harta bersama, tentunya penulis 

akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Teori perlindungan hukum yang berkembang atau sering dipakai 

adalah teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, di mana 

prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber 

pada Pancasila. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat 

dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan 

dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, 

berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan 

dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
18

 

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum ada 2 

(dua) macam, yaitu : 

                                                           
18

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, (Surabaya : Bina 

Ilmu, 1987), hal. 25. 
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a. Perlindungan Hukum Preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum prefentif sangat besar artinya bagi tindak 

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah 

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang 

didasarkan pada diskresi.
19

 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh 

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia 

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan 

hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari 

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari 

perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip 

negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 
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terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat 

dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
20

 

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum adalah untuk mengatur 

hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan 

hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan 

dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini 

mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum 

(demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian 

hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum 

yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam 

masyarakat, maka kaidah di maksud harus ditegakkan serta dilaksanakan 

dengan tegas.
21

 

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam 

manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat 

dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah 

kebaikan, kebahagian yang sebesar-besarnya dan berkurangnya 

penderitaan.
22

 

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan 

keadilan (rechtsgerechtigheid), kemanfaatan (rechtsutiliteit) dan 

kepastian hukum (rechtszekerheid).
23
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Menurut Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya 

untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian 

kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan 

dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. 

Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai 

hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan 

melekatnya hak itu pada seseorang.
24

 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.
25

 

Adapula menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan 

kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan 

nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan 

dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar 

sesama manusia.
26

 

1.4.2 Kerangka Konsepsional 

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka akan 

dijelaskan definisi-definisi yang berkaitan dengan objek pembahasan untuk 

mempermudah dalam penulisan selanjutnya. 
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1. Menurut Munir Fuady, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin 

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk 

membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27

 

2. Menurut Zainuddin Ali, Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara 

seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang 

berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan 

pengadilan.
28

 

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Harta bawaan adalah harta benda 

yang dibawa (pada ketika menikah); benda barang-barang kekayaan.
29

 

4. Menurut Mulyadi, Pembelian adalah serangkaian tindakan untuk 

mendapatkan barang dan jasa melalui penukaran, dengan maksud untuk 

digunakan sendiri atau dijual kembali.
30

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah : 

LEMBAR JUDUL 

LEMBAR PERNYATAAN 

LEMBAR PERSETUJUAN 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

KATA PENGANTAR 
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DAFTAR ISI 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam Bab I, penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II. HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA 

Dalam Bab II, penulis menguraikan tentang tinjauan umum perkawinan 

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain : pengertian 

perkawinan, tujuan dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, hak dan 

kewajiban dalam perkawinan, perkawinan ditinjau dari KUHPerdata, 

pengertian perceraian, jenis perceraian, penyebab perceraian serta akibat 

perceraian. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Dalam Bab III, penulis menguraikan mengenai metode pendekatan, 

spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis 

data serta lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini. 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab IV, penulis membahas rumusan masalah dalam penelitian 

tesis ini, dengan menguraikan kepastian hukum terhadap harta bawaan yang 

dibeli secara angsuran jika terjadi perceraian dan konsekuensi hukum 

terhadap harta bawaan yang menjadi harta bersama menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
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Dalam Bab V, penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari 

penelitian tesis ini sebagai jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran 

dari penulis terkait dengan permasalahan tersebut. 
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