
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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 Perkawinan adalah salah suatu pemenuhan 

kebutuhan manusia untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan. Telah 

menjadi kodrat, dua orang manusia dengan jenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-

laki, memiliki daya tarik satu sama lain untuk bisa hidup bersama.2  Perkawinan adalah 

sesuatu yang sakral, dan perlu dijaga dan juga dihormati yang dilakukan secara bersama-

sama antara wanita dan pria untuk mencapai satu tujuan yang sama. Di dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang ingin menjadi suami dan istri secara resmi dan sah.3 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), pengertian perkawinan adalah suatu 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

                                                        
1 Rien G. Kartasoepoetra, “Pengantar Ilmu Hukum Lengkap”, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1988, hal. 97. 
2 R. Wirjono Prodjodikoro,  Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Sumur Bandung, Cet. Keempat, 

1960, hal. 7 
3 J.S. Badudu dan Sultan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar 
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Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), 

perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghalizhan 

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah 

sebagai suatu keluarga. 

Pada prinsipnya untuk pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan 

kekal untuk selama-lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi asas pertama dalam 

Pancasila. Maka hendaknya perkawinan itu dibina dengan baik untuk selama-lamanya 

agar suami istri dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab 

dan penuh cinta kasih sayang terhadap anak-anaknya dan keluarga. 

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau 

diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. 

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam fiqh 

didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti 

alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu 

menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai 

pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya 

ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada 

suami. Dan karena kewajiban nafkah itu bukan disebabkan pihak istri dalam keadaan 

miskin, maka nafkahnya tetap saja wajib atas diri suami meskipun istri berada dalam 



 

keadaan berkecukupan.4  Nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi tersendiri dalam 

membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama 

sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang dapat 

menimbulkan perceraian. 

Pada saat terjadinya perkawinan, pasangan suami istri telah terikat sebuah keluarga 

sehingga sering terjadi antara suami istri mencari penghasilan bersama sehingga timbulah 

harta kekayaan dalam keluarga yang disebut harta bersama. Menurut Fatchurrahman 

dalam bukunya Ilmu Waris hyang dimaksud harta bersama adalah “Harta kekayaan yang 

diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkwinan, dimana kedua-duanya bekerja 

untuk kepentingan hidup berumah tangga. Bekerja ini hendaknya diartikan secara luas, 

sehingga istri yang bekerjanya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti 

memelihara anak-anaknya, dianggap sudah bekerja. Dan harta kekayaan yang diperoleh 

suami menjadi milik bersama.5  Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami 

dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu 

keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan 

harta bersama.6 

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

dalam Pasal 35 menyebutkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama 

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

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan 
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2004), hal. 157 
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6  J. Satrio, 1991, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 38 



 

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari ketentuan Pasal 35 

Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan 

terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan istri, yang termasuk 

harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan 

hasil dari harta bersama. 

Akibat hukum mengenai harta bersama adalah meliputi seluruh harta suami istri baik 

yang sudah ada ataupun yang akan ada. Jadi kesimpulannya pada saat terjadinya 

perkawinan, maka berlakulah persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan antara 

suami istri. Tidak menutup kemungkinan harta kekayaan dalam perkawinan terdapat 

harta milik pribadi masing-masing suami istri. Bentuk harta bersama itu dapat berupa 

benda berwujud atau juga tidak berwujud, yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, 

benda tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan yang tidak berwujud dapat 

berupa hak atau kewajiban. 7 

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 

disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan 

adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam Pasal 86 KHI disebutkan, pada 

dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap  akan 

menjadi milik istri dan tetap dikuasai oleh istri sepenuhnya, begitu juga sebaliknya. 

Dalam Pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami 

istri, penyelesaiannya adalah di pengadilan. 
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Berkaitan dengan harta bersama ini Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang 

hak dan kewajiban suami istri dalam hal pengurusan harta bersama yang menyatakan 

dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama 

suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi atas dasar Pasal 

tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan suami istri terhadap harta bersama adalah 

sama yang berarti: 8 

1. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan istri. 

2. Sebaliknya istri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat 

persetujuan dari suami. 

Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta 

bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah suatu yang 

wajar, mengingat bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak 

kedudukan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup 

bersama dalam masyarakat juga, sehingga masing-masing suami istri berhak melakukan 

perbuatan hukum. 

Suami atau istri yang ingin bertindak dalam hal apapun baik itu perbuatan hukum 

atau tidak harus lah sepengetahuan atau adanya nya persetujuan salah satu pihak. Agar 

tidak timbul masalah yang tidak diinginkan tersebut. 

Sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (selanjutnya UU Perkawinan), KHI juga memberikan batasan bahwa 
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tidak ada proses percampuran harta dalam sebuah perkawinan. Ini berarti bahwa harta 

kekayaan yang dibawa sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak 

yang membawanya. Perkawinan tidak merubah status kepemilikan hak atas harta 

kekayaan tersebut menjadi hak milik bersama. Harta istri tetap menjadi hak istri dan 

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

penuh olehnya. Adapun harta tersebut dapat berupa hadiah, hibah, sodaqah atau lainnya 

yang merupakan pemberian khusus untuk salah satu pihak dalam ikatan perkawinan. 

Harta bersama perkawinan menurut KHI (Pasal 91 ayat (1) s/d ayat (3)) dapat 

berupa : 

1. Benda berwujud termasuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta 

surat-surat berharga. 

2. Benda tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban. 

Pertanggungjawaban atas harta bersama dalam perkawinan adalah ada pada kedua 

belah pihak. Baik suami dan istri memiliki tanggung jawab memelihara dan 

menjaganya. Demikian pula apabila harta bersama tersebut dalam penguasaan 

salah satu pihak, maka pertanggungjawaban atas harta bersama tersebut melekat 

pada pihak yang bersangkutan. Tidak dapat seorang suami maupun istri 

mengalihkan penguasaan maupun hak kepemilikannya ke pihak lain, terkecuali 

dengan persetujuan bersama (istri/suami).9 

Berdasarkan dari uraian diatas, untuk mengetahui, mengkaji, memahami, dan juga 

meneliti suatu kasus mengenai seorang suami yang bertindak sendiri atas harta 
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bersama tanpa persetujuan istri. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk 

membahas kasus sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2848 

K/Pdt/2016. Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka penulis 

akan membahas dalam skripsi berjudul : “Akibat Hukum Terhadap Tindakan 

Seorang Suami Atau Istri Yang Bertindak Sendiri Atas Harta Bersama 

Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Kasus Putusan 

Mahkamah Agung Nomor  2848 K/Pdt/2016)” 

 

1.2 Rumusan Masalah : 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1.    Bagaimana akibat hukum terhadap tindakan seorang suami atau istri yang bertindak 

sendiri atas harta bersama berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

KUHPerdata? 

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor (06/Pdt.G/2015/PN.Psw) jo. 

Pengadilan Tinggi Nomor (24/PDT/2016/PT.KDI) jo. Mahkamah Agung Nomor 2848 

K/Pdt/2016 telah sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 dan KUHPerdata? 

 

1.3 Tujuan Penelitian : 

Menurut uraian pokok permasalahan di atas, maka dikemukakan tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 



 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum mengenai seorang suami atau 

istri yang bertindak sendiri terhadap harta bersama menurut Hukum Perkawinan 

dan KUHPerdata. 

2. Untuk memberikan gambaran mengenai akibat hukum dari tindakan seorang 

suami atau istri yang bertindak sendiri terhadap harta bersama berdasarkan 

Hukum Perkawinan. 

1.4 Manfaat Penelitian : 

Manfaat penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari Manfaat Teoritis dan 

Manfaat Praktis : 

1. Manfaat Teoritis : 

Skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu 

hukum pada umumnya, bidang Hukum Perkawinan dan Hukum Perjanjian 

2. Manfaat Praktis : 

 Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

permasalahan sejenis dikaitkan dengan undang-undang perkawinan dan 

KUHPerdata dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut 

 

 Bagi masyarakat, untuk suami/istri diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pernikahan sejenis 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan penelitian ini di susun dalam 5 bab, dimana setiap bab 

mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri tetapi antara bab satu dengan bab 



 

lainnya tetap mempunyai hubungan yang saling mendukung. Gambaran mengenai 

isi dari proposal skripsi ini diuraikan sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Di bab I ini berisikan mengenai penjelasan Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Di bab II ini berisikan mengenai penjelasan secara mendalam mengenai 

pengertian dan tujuan Perkawinan, syarat-syarat sahnya perkawinan, asas-asas 

perkawinan, akibat hukum adanya perkawinan, dan jenis harta dalam perkawinan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Di bab III ini berisikan mengenai jenis penelitian yang dipakai, jenis data yang di 

ambil, teknik analisa data dan pendekatan penelitian. Dalam bab ini, umumnya 

menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipilih oleh penulis sesuai dengan 

topik yang dipilih dalam skripsi ini. 

BAB IV  : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Berisikan mengenai hasil dari penelitian serta analisa yang digunakan oleh penulis 

serta berisikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis 

terkait dengan hasil penelitian yang telah di lakukan, dan juga saran yang 

diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.  
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