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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan sebagai komunitas terkecil dari sebuah bangsa memiliki 

peran yang sangat strategis dalam pembentukan generasi yang berkualitas, 

untuk membentuk keluarga yang berkualitas diperlukan langkah awal yang 

sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum islam. Hukum islam 

yang berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggarnya, untuk 

mengetahui sumber hukum aturan-aturan dasar hukum Islam tersebut dapat 

ditelusuri dalam sumber hukum Islam tersebut, yaitu al-Qur’an dan as-Sunah. 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang 

Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, 

yaitu akad yang sangat kuat atau mi>s\a>qan gali>z{a>n untuk menaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah.1 

                                                           
       1 Mohd Idris Ramulyo. 2004. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang 
No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Aditya. hal. 4. 
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Kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan dengan bahagia, ada 

kemungkinan dalam perkawinan terjadi sebuah perceraian. Putusnya 

hubungan perkawinan dapat tejadi kapan saja kepada sepasang manusia 

(suami/istri) yang sudah menikah sehingga tidak dapat lagi hidup bersama 

dalam ikatan perkawinan. Terjadinya perkawinan dan kehidupan bersama 

berumah tangga dalam sebuah keluarga, terjadilah akibat hukum dengan 

adanya harta kekayaan dalam keluarga yang disebut dengan harta bersama. 

Selama ikatan perkawinan berlangsung terjadilah percampuran harta 

yang kemudian disebut harta bersama baik harta tersebut diusahakan sendiri 

maupun secara bersama-sama. Begitu juga harta yang dibeli selama ikatan 

perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama dalam perkawinan. 

Kemudian jika terjadi perceraian yaitu putusnya hubungan perkawinan, maka 

akan timbulah keinginan untuk memiliki atau mengambil haknya atas harta 

tersebut. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadi pokok sengketa dalam 

suatu gugatan harta bersama. 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dalam Pasal 35 disebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang 

diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan dari masing-masing suami dan 

isteri dan harta benda yamg diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 

warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak 

tidak menentukan lain. 
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Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan 

kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak 

milik pria atau wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung. Di 

dalam Al-Qur’an sebagai mana juga disinggung Hazairin (1975:30) ada ayat 

yang menyatakan: “...bagi pria ada bagian daripada apa yang mereka 

usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.2 

Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 323: 
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“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang 
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para 
wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada 
Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu”. 

Jadi, pengertian harta bersama adalah harta harta kekayaan yang 

diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta 

yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan 

perkawinan. Dalam istilah fikih muamalat, dapat dikategorikan sebagai 

syirkah atau join antara suami dan istri. Secara konvensional, beban ekonomi 

keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri sebagai rumah 

tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah 

                                                           
       2 Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. hal. 126. 
       3 QS. An-Nisa’ [4]:32 
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tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan 

perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat 

mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama, digolongkan kedalam syirkah al-

abdan, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya. Yang kedua, dimana 

masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan 

syirkah ‘inan.4 

Putusnya ikatan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yang 

menjadi konsekuensi antara suami dan istri, salah satunya adalah pembagian 

harta bersama atau sering disebut dengan harta gono-gini. Harta bersama yang 

diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung sampai perkawinan 

tersebut putus dibagi antara suami dan istri. Namun jika sebelum perkawinan 

terjadi, ada perjanjian yang menentukan pembagian harta bersama, maka 

perjanjian tersebut dapat dijadikan ketentuan yang menjadi rujukan setelah 

putusnya ikatan perkawinan. 

Agama Islam mengajarkan apabila terjadi persengketaan mengenai hal 

sengketa harta bersama dapat mengajukan untuk diselesaikan secara 

kekeluargaan dengan baik. Namun, apabila tidak dapat terselesaikan dengan 

baik, dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 37 disebutkan apabila 

dalam suatu perkawinan terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing. Maka persengketaan tersebut dapat dimintakan 

penyelesaiaan kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan yang 

                                                           
       4 Ahmad Rofiq. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. rev. ed. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 
161. 
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merupakan pelaksanaan kehakiman bagi para semua orang yang beragama 

islam.5 

Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, disebutkan bahwa: 

“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang 
subyek hukum antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut 
diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama sebagaimana yang dimaksud pasal 
49”. 

Pembagian harta bersama terkadang menjadi masalah karena masing-

masing pihak tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya, 

seperti dalam kasus Pengadilan Agama Malang dalam nomor perkara 

2059/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Permohonan gugatan harta bersama yang diajukan 

oleh penggugat dalam hal ini mantan istri terhadap tergugat yaitu mantan 

suami, dalam gugatannya pengugat memohon kepada Pengadilan Agama 

Malang untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang yang 

disengketakan dan memberikan pembagian setengah bagian kepada penggugat 

dan setengah bagian untuk tergugat dari harta bersama tersebut. Penggugat 

khawatir akan dialihkannya barang-barang tersebut oleh tergugat karena 

penggugat mendapati i’tikat yang kurang baik dari tergugat. Maka penggugat 

mengajukan gugatan supaya diletakkan sita jaminan terhadap sengketa 

tersebut demi terpenuhinya keadilan bagi bersama. 

                                                           
       5 Zainudin Ali, 2006. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar 
Grafika. hal. 92. 
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Sita jaminan atau disebut dengan conservatoir beslag adalah sita yang 

dapat dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan Penggugat untuk 

mengamankan barang yang sedang disengketakan.6 HIR (Het Herziene 

Indonesisch Reglement), Pasal 227 ayat (1) RBg disebutkan sebagai dasar dari 

sita jaminan. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dilaksanakan supaya barang-

barang yang dijatuhi sita jaminan tidak dapat diuangkan atau dijual oleh salah 

satu pihak yang bersengketa.7 

Sita jaminan merupakan suatu permohonan yang diajukan bersamaan 

dengan pokok perkara atau bisa juga terpisah dari pokok perkara sebelum 

dijatuhkannya putusan dan biasanya disatukan dalam gugatan yang 

dilayangkan oleh Penggugat. Namun tidak sedikit juga dimohonkan setelah 

jatuh putusan, karena setelah dikeluarkannya putusan ternyata ada usaha dari 

pihak tergugat untuk menjual barang yang telah disengketakan. Sita jaminan 

hanya sebagai tindakan persiapan yang sifatnya menjamin hak dan bukan 

merupakan pokok perkara, maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan 

perkara yang bersangkutan di tingkat banding.8 

Adapun tujuan utama dari pelaksanaan Conservatoir Beslag adalah 

agar tergugat tidak memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan 

kepada pihak ketiga. Dengan adanya perintah atas harta tergugat atau harta 

sengketa, secara hukum telah terjamin keutuhan keberadaan barang yang 

                                                           
       6 Abdulkadir Muhammad, 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya 
Bakti. hal 57. 
       7 Sudikno Mertokusumo, 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. hal 87.         
       8 Ibid., hal 88. 
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disita misalnya didalam contoh surat gugatan perkara harta bersama dalam 

perkara warisan pada bagian petitum biasanya di mohonkan kepada hakim 

agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang disengketakan 

(Muhammad, 2000:57). Jadi dapat disimpulkan bahwa Conservatoir Beslag 

diajukan oleh pihak penggugat selama perkara berlangsung guna menjaga 

keutuhan barang yang menjadi objek sengketa sehingga pada saat proses 

eksekusi tiba gugatan penggugat tidak hampa.9 

Dalam hal tujuan dari sita jaminan ini pun di jelaskan dalam islam 

bahwa kita dilarang untuk menguasai harta milik orang lain secara bathil, 

sebagaimana firman-Nya : 
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”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-
Baqarah : 188).10 

Berkaitan dengan permasalahan tentang sita jaminan dalam hal ini sita 

harta bersama, memang tidak diatur secara jelas dalam hukum Islam. Namun, 

Islam sebagai agama diturunkan ke bumi dilengkapi dengan aturan-aturan 

yang menjadi hukum. Hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi 

                                                           
       9 Dian Norialifana. 2015. Pelaksanaan Conservatoir Beslag Terhadap Objek Sengketa Waris 
Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.  Skripsi ilmu hukum UNNES 
Semarang. hal 3. 
       10 QS. Al-Baqarah [2]:188 
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manusia untuk mewujudkan kemaslahatan, dan tujuan disyariatkan hukum 

Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan salah satunya 

adalah menjaga kemaslahatan harta. Kebutuhan manusia akan harta  

bertujuan untuk mencapai kualitas kesejahteraan. Sebagaimana penegasan 

Rasulullah SAW dalam hadits berikut : 

َىي، َعْن ِهَشاٍم، قَالَ  - 5364 ثَنَا َحيْ ، َ�د� ُد �ُْن املُثَىن� ثَنَا ُمَحم� ِين ��ِيب، َعْن �َا�َِشَة، ��ن� ِهْنَد : َ�د� ��ْ�َربَ

یٌح َولَ�َْس یُْعِطیِين َما �َْكِف�ِين َووَ : ِب�َْت ُعْتَبَة، قَالَْت  ن� ��َ� ُسْف�َاَن َرُ�ٌل َحشِ
�
ِ ا ال� َما َ� َرُسوَل ا��

�
ي، ا ِ�َ

، فَقَالَ  ِك، ِ�لَْمْعُروِف «: ��َ�ْذُت ِم�ُْه َوُهَو َال یَْعَملُ  11ُ�ِذي َما �َْكِف�ِك  َوَوَ�َ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah 
menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan 
kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, “Wahai Abu 
Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah 
padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa 
sepengetahuannya.” Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekadar 
untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu.” 

Sebagai lembaga tertinggi di Indonesia Mahkamah Agung juga 

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 

1975 tentang Sita Jaminan sebagai pedoman atau dasar dalam pelaksanaan 

sita jaminan. Sehingga dapat memperjelas dan mempermudah dalam 

pelaksanaan sita jaminan secara lebih teliti dan sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku. Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.05 Tahun 

1975 perihal Sita Jaminanyang didalamnya juga disebutkan tentang 

pelaksanaan sita jaminan, bahwa agar selalu mencatat dalam register yang 

                                                           
       11 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqolani.1397. Fathul Baari Syarhu Shahih al-Bukhari. Beirut: 
Juz 9. Hal. 506. 
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telah disediakan dan tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor 

Pendaftaran Tanah, sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-

benda yang ada dibawah penyitaan. 

Pelaksanaannya, Pengadilan Agama mengacu pada landasan hukum 

dalam peradilan umum dikarenakan belum jelasnya undang-undang ataupun 

peraturan pemerintah mengenai bagaimana pelaksanaan sita jaminan dan juga 

landasan hukum Islam sebagai dasar dalam melaksanakan sita jaminan di 

Pengadilan Agama. Maka, penyusun memilih untuk melakukan penelitian 

studi kasus di Pengadilan Agama Malang mengenai: “Sita Jaminan 

Terhadap Objek Sengketa Harta Bersama (Marital Beslag) dalam 

Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 

2059/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap sita jaminan terhadap objek 

sengketa harta bersama (Marital Beslag) ? 

2. Bagaimana kekuatan hukum sita jaminan atas harta bersama (Marital 

Beslag) terhadap ketentuan Hakim pada  putusan nomor 

2059/Pdt.G/2013/PA. Mlg ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan sita 

jaminan  terhadap objek sengketa harta bersama (Marital Beslag) di 

Pengadilan Agama Malang. 
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2. Untuk menjelaskan kekuatan hukum sita jaminan terhadap ketentuan 

hakim pada putusan nomor 2059/Pdt.G/2013/PA. Mlg. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan pengetahuan ilmu hukum 

berhubungan dengan hukum acara perdata mengenai suatu proses 

pelaksanaan sita harta bersama, serta dapat mengaplikasikan teori yang 

telah didapatkan selama perkuliahan. 

b. Sebagai pengalaman nyata di bidang ilmu hukum dalam penulisan 

tugas akhir di Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam dan 

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan literatur di 

bidang Hukum Acara Perdata untuk bahan rujukan atau referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sumbangan 

pemikiran, memperkaya konsep-konsep teori-teori mengenai ilmu 

pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan analisa dalam perspektif hukum islam mengenai fenomena 

yang berkembang dalam masyarakat terhadap sita harta bersama (Marital 

Beslag). 

2. Memberikan bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat mengetahui tentang bagaimana kekuatan hukum putusan 

sita harta bersama (Marital Beslag) pada putusan Pengadilan Agama Kota 

Malang dan dapat dilaksanakan sebagai bentuk sita eksekutorial. 

F. Penelitian Terdahulu 

Secara umum kajian-kajian terhadap hukum Islam telah banyak 

dilakukan oleh para ahli hukum. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya ilmiah 

mereka yang dapat dijadikan bahan acuan dalam mempelajari hukum Islam 

oleh pemerhati masalah hukum Islam maupun para praktisi hukum. 

Sejauh ini meskipun tidak banyak pembahasan mengenai sita jaminan 

dan pelaksanaan sita jaminan tidak terlalu sulit untuk menemukan 

pembahasan mengenai hal tersebut dalam bentuk skripsi, jurnal ataupun dalam 

bentuk buku. Berkaitan dengan perkara sita jaminan terhadap objek sengketa 

harta bersama peneliti menemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk 

skripsi yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Misbahul Munir dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan 

(Conservatoir Beslag) di Pengadilan Agama Sleman” yang membahas tentang 
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tinjauan hukum Islam mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) 

berdasarkan studi perkara putusan Nomor: 290/Pdt.G/2008/PA.Smn di 

Pengadilan Agama Sleman. 

Penelitian yang dilakukan oleh sunyoto dengan judul  “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim Menolak Gugatan dan Memberikan 

Kompensasi dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan No. 

1934/pdt.g/2012/PA.Mlg)”. Dalam penelitian ini menganalisis putusan 

perkara secara yuridis normatif mengenai penolakan gugatan dan pemberian 

kompensasi dalam gugatan harta bersama sebagaimana putusan yang 

dijadikan sumber penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhatul Jannah dengan judul Sita 

Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Karena Perceraian 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi 

Kasus Putusan No. 199/Pdt.G/2005/Pn.Smg)”. Penelitian ini menjelaskan 

apakah dalam putusan yang diteliti tersebut sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara sita harta bersama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Norialifana dengan judul 

“Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Objek Sengketa 

Harta Waris Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1365/Pdt.G/2010/PA.Smg)”. Dalam penelitian 

ini membahas tentang pelaksanaan Conservatoir Beslag di Pengadilan Agama 
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Semarang berdasarkan analisis putusan Nomor:1365/Pdt.G/2010/PA.Smg 

yang menitikberatkan pada objek sengketa Waris dipandang dari perspektif 

hukum Islam. 

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan diatas yang menjadi 

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penulis 

menitikberatkan penelitian pada pelaksanaan Sita Jaminan terhadap objek 

sengketa harta bersama ditinjau berdasarkan hukum Islam. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Reseach) 

yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu 

obyek yang ditunjang dengan penelitian lapangan pada Pengadilan Agama 

Malang. 

2. Metode Pendekatan 

Menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yakni melihat hukum sebagai 

norma dalam masyarakat. 

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu metode penelitian sejarah yang ingin 

menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal 

maupun hukum non-fromal pada masa lampau.12 

                                                           
       12 Andi Prastowo, 2011. Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan 
Praktis. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. hal 118. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan di Pengadilan 

Agama Malang yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso No. 01, 

Kelurahan Polowijen, kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan 

pertimbangan bahwa perkara perceraian sering terjadi di Pengadilan 

Agama Malang, berhubungan dengan hal tersebut peneliti ingin 

mengangkat mengenai sita jaminan terhadap objek sengketa harta bersama 

dalam perceraian yang mana masih belum terdapat  penelitian mengenai 

hal tersebut. 

4. Jenis Data: 

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. 

Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data 

tersebut diperoleh. Dalam hal ini data diperoleh langsung dari tempat 

penelitian, yakni data berupa salinan putusan perkara harta bersama, 

yaitu : No. 2059/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan beberapa narasumber yang kompeten berdasarkan 

pokok materi yang akan dibahas dalam penelitian. Wawancara ini 

ditujukan kepada narasumber yakni : Ketua Pengadilan Agama 

Malang, Hakim Majelis yang menangani perkara dalam putusan 

tersebut dan Panitera Pengadilan Agama Malang. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari dokumen 

tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh 

dari sumber kedua (sekunder-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, 

dan lain-lain) secara langsung dan tidak langsung melalui studi pustaka 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku 

yang diperoleh dari Ensiklopedia, Kamus, Glossary dan lain-lain. 

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan 

menulusuri dan mempelajari dokumen berkas perkara berupa salinan 

putusan, mengkaji dan mempelajari jurnal, hasil penelitian yang 

berkaitan dengan sita harta bersama (Marital Beslag). 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data 

atau keterangan secara lisan melalui wawancara secara langsung 

dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Malang. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan 

membaca, mempelajari, memahami, dan membuat catatan-catatan 
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yang diperlukan dalam buku literatur, dokumen serta peraturan 

perundangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

6. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penulisan hukum yang sosiologis adalah analisa 

Deskriptif Kuantitatif. Dari data yang diperoleh baik data primer maupun 

sekunder, peneliti kemudian menganalisanya secara bersamaan 

menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif yaitu prosedur pemecahan 

masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari 

studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk 

kesimpulan. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi 

penulisan ini, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini dalam empat 

BAB dengan sistematika penulisan yang dijabarkan dibawah ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan penulis akan menjelaskan dan memberikan gambaran 

awal tentang pokok permasalahan dalam penelitian yang meliputi latar 

belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan hukum untuk 

memberikan pemahaman mengenai tujuan akhir dari isi penelitian ini secara 

garis besar. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab tinjauan pustaka akan menguraikan mengenai kerangka teori dan 

kerangka pemikira. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang harta 

bersama dan sita jaminan yang terdiri dari pengertian dan dasar-dasar sita 

harta bersama (Marital Beslag) menurut hukum positif Indonesia. Kemudian 

juga menguraikan bagaimana prosedur dan proses pelaksanaan sita jaminan 

terhadap objek sengketa harta bersama. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis akan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, 

yaitu bagaimana perspektif hukum islam mengenai sita harta bersama 

berdasarkan analisa dalam kasus perkara Nomor: 2059/Pdt.G/2013/PA.Mlg. 

Kemudian juga akan membahas proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

sita jaminan dalam penyelesaian sengketa harta bersama (marital beslag) dan 

bagaimana kekuatan hukum marital beslag tersebut yang telah dinyatakan 

sah dan berharga oleh ketentuan hakim. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan 

kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian sebagai 

penegasan jawaban dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan. 

Kemudian berisi saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut. 




