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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi setiap 

individu. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki naluri atau 

keinginan untuk memiliki penerus/keturunan. Dari perkawinanlah seseorang 

dapat mengharapkan akan terbentuknya suatu keluarga yang sakinah, 

mawaddah, warohmah. Itulah sebabnya Allah Swt, melalui kitab sucinya 

Alquran menyatakan bahwa ikatan pernikahan merupakan suatu perjanjian 

agung. Bukan sekadar perjanjian antar-manusia itu sendiri, tapi juga 

perjanjian antara mahkluk ciptaan dengan pencipta-Nya. 

Sebuah perkawinan selalu dimulai dari tumbuhnya perasaan saling 

mencintai di antara dua makhluk berlainan jenis (pria dan wanita). Rasa cinta 

itu, hingga pasca pernikahan, akan terus bertumbuh dan menjadi sarana untuk 

menumpahkan kasih sayang di antara kedua belah pihak. Sebab itulah dalam 

suatu rumah tangga kehidupan pasangan suami dan isteri, diharapkan dapat 

berjalan dengan baik, kekal, dan abadi berdasarkan nilai-nilai ke-Tuhanan 

Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa : Perkawinan 

adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri 
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dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

Namun dalam perjalanannya, lembaga perkawinan tidaklah selalu 

berjalan sesuai dengan tujuan semula. Banyak faktor-faktor di sekitar 

hubungan suami-istri, yang pada ujungnya ternyata menimbulkan masalah 

dalam suatu perkawinan. Adakalanya masalah tersebut dapat diatasi oleh 

kedua pasangan suami isteri, namun tidak sedikit pula yang berakhir dengan 

sebuah perceraian. 

Sebuah data statistik yang diperoleh Penulis melalui situs resmi 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang tergambarkan betapa tingginya angka 

perceraian yang terjadi di wilayah hukum tersebut. Dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa angka perceraian, yang disebabkan oleh berbagai faktor, 

pada periode Januari-Oktober 2011 mencapai 4901 kasus.
2
 

Apabila perceraian terjadi, dapat dipastikan bakal menimbulkan 

akibat-akibat, baik secara psikologis, sosiologis, maupun yuridis, terhadap 

orang-orang yang terkait dalam kehidupan suatu rumah tangga. Tulisan ini 

akan menyoroti dampak yuridis, berkenaan dengan terjadinya perceraian. 

Sebagaimana telah banyak dipahami, akibat dari masalah perceraian selalu 

menimbulkan perubahan hubungan sosiologi anak,  sekaligus perubahan 

kedudukan hukum atas harta kekayaan (harta bersama/harta gono-gini), yang 

                                                             
1
M.Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang 

No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974, Cet. I (Medan, Zahir Trading Co, 

1975), hlm. 1 

2
http://www.pamalangkab.go.id/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=60&view=finish&ci

d=70&catid=26&lang=id, diakses pada tanggal 10 November 2011 
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diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dan, harta bersama tak jarang 

menjadi ajang persengketaan, di mana masing-masing pihak berusaha untuk 

saling menguasai, di antara pasangan suami-isteri yang telah bercerai. 

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama 

diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI).  

1. Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : 

”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama.” 

Kecuali harta yang diatur dalam pasal 35 ayat (2), yakni : 

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda 

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

bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain” 

2. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam : 

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang 

diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri dalam ikatan 

perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa 

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono-gini) adalah harta 

benda atau harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya 

perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, 

isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Ini berarti baik suami maupun 
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istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Karena 

itulah segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan 

kedua belah pihak.  

Sebagaimana diatur dalam pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi 

Hukum Islam, harta bersama dapat berupa : 

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda 

berwujud dan tidak berwujud. 

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, 

benda bergerak dan surat-surat berharga 

(3) Harta bersama yang tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban 

Maka sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, 

apabila terjadi perceraian masing-masing pihak isteri maupun suami berhak 

atas separuh (seperdua) dari harta bersama.  

Sampai sekarang, perbincangan seputar masalah harta bersama atau 

gono gini masih dianggap tabu di kalangan masyarakat tertentu. Hal ini 

dikarenakan masyarakat masih menjunjung tinggi dan memandang bahwa 

perkawinan merupakan lembaga suci. Suatu perkawinan bukan dibentuk 

untuk sekadar mencari kekayaan. Maka, tak jarang di antara pasangan suami-

isteri yang telah bercerai, bersepakat untuk mengikhlaskan harta bersama 

yang mereka peroleh diberikan kepada anak-anaknya. 

Namun demikian, banyak juga terjadi pasangan suami-isteri yang 

sudah bercerai, tetap melanjutkan persengketaannya dengan agenda 

mempersoalkan pembagian harta bersama. Pengadilan dalam membagi harta 
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bersama melalui dua berkas perkara, atau menjadi satu dalam putusan 

perceraian. Tergantung pada petitum yang diajukan, baik melalui 

permohonan cerai atau pun gugat cerai. Keributan tentang pembagian harta 

bersama dalam proses pemeriksaan di pengadilan, tak jarang justru 

memperumit proses perceraian. 

Masalah harta bersama ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon 

pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu 

untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu 

saat nanti perceraian mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta 

bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian.
3
 

Contoh kasus tentang pembagian harta bersama, yang sempat menjadi 

berita besar di media massa pada pertengahan tahun 2005 adalah kasus 

perceraian artis Dewi Hughes dengan mantan suaminya Afin. Gugatan cerai 

Hughes dikabulkan oleh Pengadlan Agama (PA) Jakarta  Selatan. PA 

menetapkan bahwa pembagian harta gono-gini atau harta bersama yang 

dikumpulkan suami isteri ketika terikat perkawinan adalah 50:50. Atas 

ketetapan itu, Hughes naik banding karena menurutnya harta yang dianggap 

Afin sebenarnya harta milik Hughes sendiri. Selain itu, selama perkawinan 

Hughes merasa telah bekerja lebih keras, sedangkan Afin hanya bertindak 

sebagai manajer Hughes beberapa saat setelah menikah. Menurut peraturan 

                                                             
3
 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Jakarta, Visimedia, 2008, 

hlm.1 
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yang berlaku, manajer berhak 10 persen (10%) dari honor yang diperoleh 

klien (Kompas, 27 Juni 2005). 
4
 

Kasus tersebut hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang berkait 

dengan masalah pembagian harta bersama yang terjadi akibat perceraian. 

Dengan meningkatnya angka perceraian, khususnya di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diprediksi bakal mendorong 

terjadinya sengketa-sengketa baru berkenaan dengan masalah pembagian 

harta bersama. Dalam banyak kasus, pesoalan pembagian harta bersama ini 

seringkali tidak memenuhi rasa keadilan pada salah satu pihak, khususnya 

bagi pihak mantan isteri. 

Yang memprihatinkan, kebanyakan anggota masyarakat ternyata 

belum memiliki pengetahuan hukum yang memadai tentang isu ini. Terutama 

di kalangan perempuan yang mengalami perceraian. Alhasil, banyak sekali 

ditemukan praktik monopoli atas harta bersama pasca perceraian oleh pihak 

mantan suami. Pada sisi pihak perempuan banyak dirugikan dalam 

pembagian harta gono-gini karena posisi mereka yang lemah dalam hubungan 

perkawinan. Untuk itulah, kita perlu mencermati realitas ini lebih seksama.
5
 

Dalam suatu gugat cerai yang diajukan pihak isteri selaku Penggugat –

yang kemudian dijadikan obyek kajian dalam tulisan ini–  terhadap suaminya 

selaku Tergugat, telah dimohonkan pula pembagian harta bersama atau harta 

gono-gini. Pengadilan Agama Malang mengabulkan gugatan Penggugat 

                                                             
4
 Ibid., hlm. 4 

5
 Ibid., hlm. 5 
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tersebut, termasuk telah pula memutuskan bagian masing-masing atas harta 

bersama atau harta gono-gini. Karena tidak segera dilaksankan secara suka 

rela oleh pihak Tergugat (suami), Pihak Penggugat (isteri) pun mengajukan 

permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan. 

Namun, sebelum pelaksanaan eksekusi berlangsung Tergugat (suami) 

mengajukan permohonan kepada pihak Penggugat (isteri) agar pembagian 

harta bersama atau harta gono-gini itu dapat dilaksanakan secara suka rela. 

Atas permohonan tersebut pihak Penggugat (isteri) dapat menyetujuinya. 

Maka, guna melaksanakan pembagian harta bersama atau harta gono-gini 

secara suka rela tersebut pihak Penggugat (isteri) meneruskan permohonan 

pihak Tergugat (suami) itu ke Pengadilan Agama Malang. 

Atas permohonan pihak Tergugat (suami) yang diajukan oleh pihak 

Penggugat (isteri) ke Pengadilan Agama Malang, pihak pengadilan 

bersangkutan dapat menerimanya dengan syarat pihak Penggugat (isteri) 

mencabut terlebih dulu permohonan pelaksanaan eksekusi yang pernah 

diajukannya. Setelah pihak Penggugat (isteri) membuat surat pencabutan atas 

permohonan pelaksanaan eksekusi, Panitera Pengadilan Malang selaku 

eksekutor menerbitkan berita acara bertitel : “Pelaksanaan Putusan Secara 

Suka Rela”. 

Namun ternyata, setelah berita acara pelaksanaan putusan secara suka 

rela tersebut ditandatangani oleh pihak Penggugat (isteri) dan pihak Tergugat 

(suami), dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Malang, 
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pihak Tergugat (suami) tidak mau melaksanakannya. Maka, timbullah 

keadaan hukum keperdataan sebagai berikut : 

1. Pihak Penggugat (isteri) dirugikan oleh karena tidak dapat menikmati 

bagiannya atas harta bersama atau harta gono-gini, sebagaimana 

tertuang dalam amar putusan Pengadilan Agama Malang yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tersebut; 

2. Pihak Penggugat (isteri) tidak dapat lagi mengajukan permohonan 

pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Malang yang 

telah memiliki keuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tersebut, 

oleh sebab pihak pengadilan telah menerbitkan berita acara bertitel : 

“Pelaksanaan Putusan Secara Suka Rela”, yang menurut hukum 

bermakna bahwa pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama 

Malang itu telah dilaksanakan; 

3. Pihak Penggugat (isteri) tidak dapat pula mengajukan gugatan baru 

dengan alasan hukum memohon agar Pengadilan Agama Malang 

membagi harta bersama antara pihak Penggugat (isteri) dengan 

Tergugat (suami), oleh karena hal itu sudah nebis in idem, sebab 

mengenai dalil hukum tersebut sudah pernah diajukan bersamaan 

dengan permohonan gugat cerai dan telah dikabulkan pula oleh pihak 

pengadilan bersangkutan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih dalam mengenai 

permasalahan hukum berkaitan dengan pelaksanaan putusan secara suka rela 
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dalam pembagian harta bersama atau harta gono-gini setelah terjadinya 

perceraian. Penulis mengambil judul : “STUDI KASUS PELAKSANAAN 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 

1441/Pdt.G/PA.Mlg TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.     Upaya hukum apakah yang sudah ditempuh oleh pihak Penggugat 

(isteri) untuk mengambil haknya atas harta bersama, sebagaimana 

tertuang dalam amar putusan Pengadilan Agama Malang yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)? 

2.     Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Penggugat (isteri) 

saat menempuh upaya hukum, dalam rangka mengambil haknya atas 

harta bersama ? 

3.     Apakah solusi hukum yang dapat ditempuh oleh pihak Penggugat 

(isteri) agar dapat mengambil haknya atas harta bersama? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan haruslah mempunyai tujuan-tujuan tertentu 

yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas 

dan nilai dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah 

penulis uraikan di atas, maka penelitian ini diadakan dengan tujuan sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang sudah ditempuh oleh 

pihak Penggugat (isteri) agar dapat mengambil haknya atas harta 

bersama, sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Agama 

Malang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van 

gewijsde). 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Penggugat 

(isteri) ketika menempuh upaya hukum, dalam rangka mengambil haknya 

atas oleh pihak Penggugat (istri) agar dapat mengambil haknya atas harta 

bersama. 

3. Untuk mengetahui apa solusi hukum dapat dilakukan oleh pihak 

Penggugat (isteri) agar dapat mengambil haknya atas harta bersama. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, 

diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini merupakan sarana pembelajaran dan 

pengembangan ilmu pengetahuan penulis sehingga penulis dapat 

mengikuti pengembangan hukum dalam bidang hukum perdata 

terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan tentang 

pembagian harta bersama dalam kasus perceraian. 

b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan 

referensi bagi peneltian selanjutnya. 
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c. Hasil-hasil penelitian ini akan memberikan manfaat untuk 

pengembangan keilmuan hukum di bidang perdata yang akan 

ditempuh oleh peneliti untuk lebih baik ke depannya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis hasil penelitian ini merupakan syarat mutlak untuk 

meraih gelar S1 Sarjana Hukum. 

b. Bagi Pengadilan Agama Malang hasil penelitian ini dapat memberi 

jawaban atas permasalahan hukum yang sedang terjadi antara 

Penggugat dengan Tergugat, berkaitan dengan pembagian harta 

bersama. 

c. Bagi masyarakat pada umumnya dan para pihak yang terkait dengan 

permasalahan ini pada khususnya, hasil dari penelitian diharapkan 

dapat menambah pemahaman hukum, sekaligus membantu dan 

memberi masukan dalam mencari upaya penyelesaian hukum yang 

tidak merugikan salah satu pihak. 

E. Metode Penelitian  

Dalam dunia penelitian termasuk penelitian hukum, dikenal berbagai 

macam dan tipe penelitian. Terjadinya pembedaan jenis penelitian didasarkan 

sudut pandang dan cara peninjauannya. Pada umumnya suatu penelitian sosial 

termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan 

penerapan dari sudut disiplin ilmu pengetahuan jenis dipandang penting 

karena ada kaitan erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode 

serta analisa data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian 
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perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data yang tertinggi, baik data 

yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.
6
 

Pada pernyataan di atas diberikan, gambaran bahwa metode penelitian 

merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metode 

penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Untuk memudahkan memahami permasalahan-permasalahan yang 

dibahas, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan yuridis 

sosiologis yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum 

yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
7
 

Dari segi yuridis, yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang 

terjadi dimasyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada sebagaimana 

yang tertuang dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi penulis akan 

membahas permasalahan yang ada dengan meninjau atau melihat 

peraturan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta 

yang terjadi dilapangan 

2. Jenis Data 

a. Data Primer 

Merupakan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara 

langsung dengan responden yang terkait dalam kasus ini. Adapun data 

                                                             
6 Bambang Waluyo, Penelitian Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 7 

7
 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Gafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 167 
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primer yang berikutnya adalah informasi yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang dimiliki oleh responden. Dokumen tersebut 

antara lain, Berupa dokumen-dokumen resmi, petikan putusan,  serta 

arsip-arsip lain yang dimiliki, baik oleh pihak Penggugat (isteri) 

maupun Tergugat (suami). 

b. Data Sekunder 

Diperoleh dengan cara mengutip, mempelajari dan menelaah 

dari buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, artikel 

dalam majalah atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

4) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan 

Peradilan Ulangan 

6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 

7) Putusan MARI No. 212.K/Sip/1953 tentang Kekuatan Mengikat 

Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap 

Data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

dimaksudkan untuk lebih menetapkan kebenaran data atau infomasi 

yang diperoleh di tempat penelitian, sehingga kebenaran tulisan 

memiliki validitas yang tinggi. Lebih lanjut, bahwa studi komparatif 
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antara data yang diperoleh dalam penelitian dengan bahan teoritis 

studi pustaka adalah merupakan suatu kegiatan analisa. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview/ wawancara 

Ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan obyek 

yang diteliti berdasarkan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan interview 

penulis menggunakan metode wawancara berencana (standart 

interview), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar 

pertanyaan yang disusun sebelumnya. Dengan pedoman wawancara 

yang sudah dibuat sebelumnya, maka wawancara akan dilakukan 

langsung terhadap responden yang terdiri dari Penggugat yaitu isteri 

yang bernama Sri Ngareni Renny binti Djoko Sadono, dan Tergugat 

yaitu suami yang bernama Moelyono Kamil bin R. Kamil. Dan 

selanjutnya wawancara juga akan dilakukan terhadap beberapa 

praktisi hukum diantaranya, H.Syamsul, SH selaku Hakim Pengadilan 

Agama Kepanjen Kabupaten Malang, H.M.Kairupan, SH selaku 

Advokat di Malang, dan Penyidik Kepolisian Resor Kota Malang 

yang tidak mau disebutkan namanya. 

b.  Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan 

memanfaatkan data yang dimiliki oleh para pihak yang bersangkutan 

dalam perkara ini. Berupa dokumen-dokumen resmi, petikan putusan,  
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serta arsip-arsip lain yang dimiliki, baik oleh pihak Penggugat (isteri) 

maupun Tergugat (suami). Dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi yang menunjang secara teoritis terhadap topik penelitian. 

c.  Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Library 

Search/studi kepustakaan yang sudah dipilih sesuai dengan 

permasalahan guna memperoleh data, keterangan-keterangan, teori-

teori dan literatur yang terdapat dalam buku, majalah dan surat kabar 

tentang segala aspek permasalahan sesuai dengan tugas akhir yang 

akan dianalisa. 

4. Teknik Analisa Data   

Adapun spesifikasi atau jenis penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif kualitatif, dengan pengertian bahwa data-data yang dihasilkan 

akan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada.  

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia.
8
 

Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif ini maka peneliti 

mempergunakan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan 

disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk 

mendapatkan deskripsi tentang pelaksanaan putusan secara suka rela 

                                                             
8
 Ibid., hlm 168 
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dalam pembagian harta bersama, yang pada tahap selanjutnya disusun 

sebagai karya ilmiah dalam bentuk tugas akhir. 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara 

berurutan sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah. 

Adapun sistematika penulisan mulai dari BAB I hingga BAB IV dalam 

penelitian ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan hukum, dan metode penulisan hukum, serta juga 

sistematika penulisan hukum. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi 

dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan 

kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan 

permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum. 

 BAB III  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab III ini, menjelaskan dan memaparkan data hasil 

penelitian sekaligus pembahasan permasalahan yang menjadi fokus kajian 

penulis. Dalam bab ini, penulis menuangkan data-data hasil penelitiannya 

yang kemudian berusaha menganalisa data tersebut, dengan didukung oleh 

sumber rujukan teoritis/kajian pustaka yang telah penulis paparkan dalam bab 

sebelumnya. 
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 BAB IV PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil 

penulisan hukum pada Bab III, serta berisi tentang saran-saran sebagai 

rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

Kemudian setelah penutup selesai, dilanjutkan dengan daftar pustaka 

yang dijadikan sumber rujukan penulisan hukum. 

 


