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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Di dalam dunia filsafat, para filosof, khususnya Aristoteles menjuluki 

manusia dengan  zoon politicon, yakni sebagai makhluk yang pada dasarnya 

selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya 

atau dengan kata lain disebut dengan makhluk bermasyarakat. Sebagai makhluk 

bermasyarakat, manusia tidak  akan bisa hidup tanpa adanya hukum yang 

mengatur pergaulan hidup mereka.  Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap 

individu mempunyai kepentingan yang berbeda antara  satu dengan yang lainnya.  

Adakalanya  kepentingan mereka saling bertentangan, yang dapat menimbulkan 

sengketa atau pertentangan. Sengketa itu terkadang dapat diselesaikan secara 

damai, namun terkadang pula dapat menimbulkan ketegangan yang terus-

menerus, sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Untuk 

menghindari hal tersebut, maka upaya yang harus dilakukan yakni dengan 

membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap masyarakat, 

sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi.   

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945  

telah menyatakan diri sebagai negara berdasarkan atas hukum.
1
  Ini dinyatakan  

dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) BAB I UUD 1945 tentang Bentuk dan 

Kedaulatan, ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.
2
  Hal ini  

digunakan sebagai suatu bukti  bahwa negara Indonesia telah memenuhi syarat  

                                                 
1
 Rusli Muhammad,  Potret lembaga Pengadilan Indonesia  (Jakarta: PT  Raja Grafindo 

Persada,  

2006), 1. 
2
Lihat pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. 
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sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dengan terbentuknya badan-

badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.
3
 

Untuk mewujudkan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dimaksud 

oleh UUD 1945 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat (1) dan (2)  

dirumuskan bahwa: 

Ayat (1) :  “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan.”  

Ayat (2) :    “Kekuasaan Kehakiman dilakukan  oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan  badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan 

Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 

Sejak tahun 1948 hingga kini terdapat tiga buah Undang-undang yang 

mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:  

1. UU No.19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan 

kehakiman dan Kejaksaan.  

2. UU No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman.  

3. UU No. 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 1999 dan 

disempurnakan menjadi UU no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dan di sempurnakan dengan UU No 48 Tahun 2009.
4
 

 

                                                 
3
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Sebagai perwujudan Pasal 24 UUD 1945, maka keberadaan Peradilan Agama 

sebagai bagian dari pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dipertegas dalam  pasal 

18 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dirumuskan bahwa 

 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha. negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. 

Dengan adanya UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo 

UU No.4 Tahun 2004 jo UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

secara formal maka keberadaan Peradilan Agama telah diakui dan Hukum Acara 

yang dipergunakan adalah HIR (  Het Herzeine Inlandsch Reglement) dan RBg  

(Rechts Reglement Buitengewesten).
5
 Karena dilihat dari sejarah awalnya HIR 

dan RBg merupakan Sumber Hukum Acara yang diterapkan oleh pemerintahan 

Belanda yang berlaku untuk Peradilan Negeri sampai Indonesia merdeka. 

Kemudian pemerintah Belanda membentuk Lembaga Peradilan Agama di Jawa 

dan Madura dengan Stb.1882 No.152 jo. Stb 1937 No.116 dan 610, di 

Kalimantan Selatan dengan Stb.1937 No.638 dan 639. Oleh karena itu, Hukum 

Acara yang berlaku di lingkungan  Peradilan Umum adalah HIR untuk Jawa 

Madura dan RBg untuk luar Jawa  Madura, maka kedua aturan ini diberlakukan 

juga pada Peradilan Agama sampai  saat ini. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 

Aturan Peralihan UUD Negara RI Tahun  1945 yang berbunyi “Segala 

peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum 

diadakan yang baru menurut UUD ini”.
6
 

Seiring dengan perkembangannya, ketentuan Hukum Acara Perdata yang 

yang termuat dalam HIR dan RBg ini kemudian dimantapkan dengan berlakunya 

beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:  

                                                 
5
 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia (Cet. II; Jakarta: 

Kencana, 2006), 2. 
6
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a. UU No. 20 tahun 1947 khusus untuk acara banding daerah Jawa dan 

Madura.  

b. UU No. 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 1999 

dan disempurnakan menjadi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.  

c. UU No. 14 Tahun 1985 yang diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2009 

tentang Mahkamah Agung.  

d. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Umum. 

e. UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Atas UU No. 7 Tahun 1989  dan sekarang diubah menjadi UU No. 50 

tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 

tentang  Peradilan Agama. 

Ketentuan tentang Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan 

Agama tersirat  pada pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

dirumuskan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara 

khusus dalam undang-undang ini”.
7
 Misalnya saja kekhususan dalam undang-

undang ini terdapat dalam pasal 65 sampai dengan pasal 91 UU No. 7 Tahun 1989 

yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan yang berkenaan dengan cerai talak yang 

datang dari  pihak suami, cerai gugat yang datang dari pihak isteri maupun dari 

                                                 
7
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pihak suami, gugatan perceraian karena alasan zina (li’an), dan beberapa 

ketentuan-ketentuan lain yang diatur secara khusus.
8
 

Jika dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas, sangat erat 

hubungannya, karena dari penjelasan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, maka 

terdapat dua macam Hukum Acara yaitu (1) Hukum Acara Perdata yang diatur 

dalam HIR pada pasal 118 sampai dengan pasal 245 dan RBg pada pasal 142 

sampai dengan pasal 314 , dan (2) Hukum Acara yang secara khusus diatur dalam 

UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 

terdapat pada pasal 54 sampai dengan pasal 91. Maka dalam hal ini Hukum Acara 

Perdata yang berlaku di Peradilan Agama yang diatur secara khusus itu untuk  

melengkapi apa yang terdapat dalam HIR dan RBg.
9
 

Menilik dari penjelasan di atas timbulnya suatu sengketa jika dihubungkan 

dengan keberadaan peradilan perdata maka dapat menimbulkan permasalahan 

kompetensi mengadili, yang biasa disebut dengan yurisdiksi (jurisdiction) atau 

kompetensi maupun kewenangan  mengadili. Permasalahan kompetensi menga 

dili ini timbul disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:  

1. Faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara 

peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan  yang lebih tinggi 

(superior court) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (inferior 

court). 

2. Faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan 

lingkungan peradilan yang melahirkan kompetensi absolut bagi 

masing-masing lingkungan peradilan.  

                                                 
8
Abdul  Manan,  Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama  (Cet.  

4; Jakarta: Kencana, 2006), 7. 
9
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3. Faktor  kewenangan khusus (specific juridiction) yang 

diberikan undang-undang kepada badan  extra judicial, seperti 

arbitrase atau mahkamah Pelayaran.  

4. Faktor yang timbul dalam satu lingkungan peradilan 

disebabkan faktor wilayah (locality) yang menimbulkan kompetensi 

masing-masing pengadilan dalam lingkungan wilayah hukum atau 

daerah hukum tertentu yang disebut kompetensi relatif.
10

 

Dari uraian diatas, peneliti akan meneliti faktor yang keempat mengenai 

kompetensi relatif yang berkenaan dengan wilayah mengadili suatu  perkara 

perceraian, karena dalam permasalahan kompetensi relatif ini berhubungan 

dengan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili perkara perceraian, agar 

nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan perkaranya. Kompetensi relatif 

ini ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti yakni dengan asas 

forum domisili dalam perkara perceraian, karena asas ini merupakan asas dalam 

kompetensi relatif. Untuk itu, dalam menentukan kompetensi relatif setiap 

Pengadilan Agama berpedoman pada ketentuan undang-undang Hukum Acara 

Perdata yang diatur pada pasal 54 undang-undang tentang Peradilan Agama, maka 

landasan kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan pasal-

pasal HIR dan RBg sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 HIR ayat (1) atau 

pasal 142 ayat (1) RBg yang berbunyi:  

“Gugatan perdata  yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan 

Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani 

oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua 

                                                 
10

 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan  

Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 179-180. 
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pengadilan negeri  didaerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau 

jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya ”,
11

 

kemudian asas ini disebut dengan  forum domisili  atau dalam bahasa 

Latinnya disebut dengan  actor secuitur forum rei. Tempat tinggal menurut pasal 

17 BW (Burgerlijk Wetboek) adalah  “Setiap orang dianggap mempunyai tempat 

tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya”. 
12

 

Dan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 66 dan 

pasal 73 yang menangani sengketa perkawinan, yang masing-masing pasal ini 

berbunyi:    

Pasal 66 ayat (1):  Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan     

istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk 

mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.  

      ayat (2):  Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila 

termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman 

yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.  

      ayat (3): Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri 

permohonan di ajukan kepada Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. 

  ayat (4) :  Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di 

luar negeri, maka permohonan di ajukan kepada Pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka 

                                                 
11

Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan (Cet. ulang; Bogor: Politeia, 1995), 76-77. 
12

 Subekti dan Tjitrosudibio,  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (Cet. 35; Jakarta: 

Pradnya Paramita, 2004), 6. 
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dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat. 

Ayat (5):    Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah 

isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan 

cerai talak ataupun sesudah ikrar di ucapkan. 

Pasal 73 ayat (1): Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan 

sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 

tergugat.
13

 

Jadi penentuan kompetensi relatif bertitik tolak  dari aturan yang 

menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan, agar gugatan tersebut 

memenuhi syarat formal. 

Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika ada gabungan 

gugatan antara perkara perceraian dengan perkara gugatan harta bersama, apakah 

kasus tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan, dan juga terkait dengan 

kompetensi relative mengenai permasalahan itu misalnya domisili hukum 

pasangan yang akan bercerai ada pada kota A sedangkan obyek harta bersama ada 

pada kota B kompetensi relative pengadilan manakah yang berhak mengadili 

kasus tersebut, hal itu masih menjadi perdebatan yang sangat keras sehingga 

penulis dalam penelitian ini mengemukakan judul : Tinjauan Yuridis Kumulasi 

Perkara Perceraian Dengan Gugat Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum 

Acara Peradilan Agama.  

                                                 
13

Lihat pasal 66 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Dapatkah gugatan perceraian  di kumulasikan dengan gugatan 

harta bersama?  

2. Kompetensi Relatif pengadilan Agama manakah yang dapat 

menerima gugatan perceraian yang diakumulasikan dengan gugat harta 

bersama jika obyek sengketa berada diluar wilayah Pengadilan Agama 

yang sedang berperkara? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui secara hukum acara gugatan perceraian yang 

diakumulasikan dengan gugatan harta bersama dilakukan pada pengadilan 

agama. 

2. Untuk mengetahui Kompetensi Relatif pengadilan manakah yang 

dapat menerima gugatan perceraian yang diakumulasikan dengan gugat 

harta bersama jika obyek sengketa berada diluar domisili yang sedang 

berperkara. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis  

a. Untuk memperluas khazanah pembahasan mengenai kompetensi 

kasus gugatan perkara cerai yang dikumulasikan dengan gugat  harta 

bersama 

b. Untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai hukum 

acara pengadilan agama.  



10 

 

c. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa jurusan syariah 

mengenai bagaimana beracara di pengadilan agama dalam kasus gugat 

bersama antara perceraian dengan harta bersama.. 

E. Metode Penelitian 

a.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar 

utama pelaksanaan riset. Untuk mengkaji ruang lingkup permasalahan dalam 

penelitian ini,  jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

hukum normatif (yuridis normatif)
14

, yakni penelitian yang difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
15

 

b.  Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) sebagai pendekatan yang menjadi acuan 

utama, karena penelitian ini lebih menitikberatkan dalam menganalisis UU No. 7 

Tahun 1989 dan HIR atau RBg yang berhubungan dengan kompetensi relatif 

dalam perkara perceraian yang diakumulasikan dengan perkara gugat harta 

bersama. Namun, penelitian ini tidak hanya menggunakan  pendekatan 

perundang-undangan saja, melainkan juga menggunakan pendekatan konsep 

(conceptual approach). Hal ini karena menurut peneliti dalam melakukan kajian 

kompetensi relatif pada dasarnya  adalah menelaah sesuatu yang berasal dari 

praktik hukum, oleh karena itu dalam penelusuran informasi terkait fokus kajian 

ini akan dilakukan pada masalah doktrin hukum tentang penyelesaian perkara 

perceraian yang diakumulasikan dengan perkara gugat harta bersama. 

                                                 
14

 Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian. 
15

 Johnny Ibrahim,  Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif  (Cet. 3; Surabaya: 

Bayumedia, 2005), 295. 
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d. Sumber Data 

Dalam penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data 

sekunder.
16

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder.
17

 

1.  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan 

yang diurut berdasarkan hierarki mulai UUD 1945, Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah dan aturan lain dibawah undang-

undang.
18

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU 

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta HIR atau RBg. 

2.   Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, 

hasil-hasil penelitian,  

atau pendapat pakar hukum.
19

 

Dalam sebuah penelitian kedua bahan hukum tersebut tidak dapat 

dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga terhadap 

kalangan atau masyarakat ilmuan.
20

 

d.   Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Teknik pengumpulan bahan hukum  merupakan salah satu faktor yang 

paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Jadi 

                                                 
16

 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum (Cet. 3; Jakarta: UI Press, 1986), 53. 
17

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2009), 141. 
18

 Johnny Ibrahim, Op. Cit., 392. 
19

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), 119. 
20

 Soerjono Soekanto dan Sri  Mamuji,   Penelitian Hukum Normatif,  Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 31. 
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teknik pengumpulan bahan hukum  ini harus diperhatikan  kesesuaiannya dengan 

jenis  bahan hukum, jika tidak sesuai maka akan mengakibatkan masalah yang 

diteliti tidak dapat diungkap dengan baik. Karena jenis penelitian ini adalah jenis 

penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan 

bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari bahan 

hukum mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, artikel, jurnal 

dan sebagainya.
21

 

e.   Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum  dalam penelitian hukun  normatif 

untuk melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau 

khusus. Kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-

syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan 

ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.
22

 Menganalisis bahan hukum 

merupakan satu langkah kritis dalam penelitian. Setelah bahan hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan ini telah terkumpul, maka teknik 

dalam menganalisisnya dengan menggunakan teknik  analisis deskriptif. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian 

dan sistematika pembahasan.  

 

                                                 
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. 13; Jakarta : 

PT Rineka  

Cipta,  2006), 231. 
22

 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Cet. 1; Bandung: Mandar 

Maju, 2008), 87. 
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BAB II : Tinjauan pustaka  

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan pengertian-pengertian yang 

akan digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi permasalahan yang 

ada dalam organisasi atau lembaga yang sesuai dengan judul skripsi.  

BAB III : Hasil Dan Pembahasan 

Dalam bab ini peneliti menyajikan hasil dari pengumpulan data , 

analisa data, dan interprestasi data.  

BAB IV : : Penutup 

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran-saran yang mungkin dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.  

 

 

 


