
18 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjuan Umum Mengenai Harta Bersama Dalam Hukum Positif 

Indonesia 

1. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Adat 

Harta benda perkawinan (harta bersama) menurut hukum adat 

adalah semua harta yang diperoleh dan dikuasai suami dan istri selama 

mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat saudara yang 

dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, 

hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan 

istri dan barang-barang hadiah.13 

Menurut Hilman Hadikusuma, harta benda perkawinan 

dikelompokkan sebagai berikut:  

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri 
kedalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah 
masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan 
yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka 
berlangsung. 

2. Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil kaya 
suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung. 

3. Harta peninggalan. 
4. Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dll.14 

 

                                                           
       13 Hilman Hadikusuma, 1990. Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 
156. 
       14 Hilman Hadikusumah, 2003. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum 
Adat. Bandung: Mandar Maju. hal 123-124. 
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Sayuti Thalib berpendapat bahwa macam-macam harta suami dan 

isteri dalam perkawinan dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:15 

1. Dilihat dari sudut asalnya 

Harta suami dan isteri dapat digolongkan menjadi tiga golongan, 

yaitu: 

a. Harta masing-masing suami dan isteri yang telah dimilikinya 

sebelum mereka kawin, baik diperoleh karena warisan atau hadiah 

atau usaha lainnya, disebut harta bawaan. 

b. Harta masing-masing suami dan isteri yang diperoleh selama 

pernikahan, tetapi diperoleh tidak atas usaha mereka bersama-

sama atau sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena warisan, wasiat 

ataupun hibah untuk masing-masing. 

c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan 

perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari 

mereka disebut harta pencarian. 

2. Ditinjau dari sudut penggunanya 

Harta ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga, 

keluarga dan pendidikan anak-anak.  

3. Dilihat dari sudut hubungan harta perorangan dalam masyarakat 

Harta itu berwujud hata milik suami dan isteri, harta milik seseorang 

tetapi terikat pada keluarga, dan harta milik seseorang yang 

pemilikannya disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan. 

                                                           
       15 Sonny D.Judiasih, 2015. Harta Benda Perkawinan. Bandung: PT. Refika Aditama. hal 5. 



20 
 

Hukum Adat mengatur harta kekayaan suami dan isteri menjadi 2 

kelompok harta yang dapat dirinci sebagai berikut, yaitu:16 

1. Harta asal 

Harta asal ialah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-

masing suami dan isteri. Harta ini adakalanya berasal dari harta 

warisan atau hadiah dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang 

masing-masing pihak. Kemungkinan lain bahwa barang asal itu 

merupakan hasil dari usaha sendiri sebelum perkawinan berlangsung. 

Barang-barang ini disetiap daerah disebut dengan istilah yang 

berbeda-beda, seperti Pimbit (Dayak Ngaju), Sisila (Bugis Makasar), 

Babakan (Bali), Gono atau Gawang (Jawa). 

2. Harta bersama 

Harta bersama ialah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Harta 

semacam ini disebut Harta Suarang (Minangkabau), Barang 

Perpantangan (Kalimantan), Gono-gini (Jawa Tengah dan Jawa 

Timur), Guna Kaya atau Campur Kaya (Jawa Barat). 

Hukum Adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang 

dimiliki suami dan isteri merupakan kesatuan harta kekayaan atau gono-

gini. Yang termasuk dalam harta gono-gini hanya harta benda yang 

diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda 

yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang 

                                                           
       16 Ibid., hal 10. 
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diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan 

isteri.17 

Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum masa 

perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkwinan 

tetap merupakan harta kekayaan masing-masing. Dengan demikian, tidak 

ada kontradiksi antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, dimana 

semua memandang bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh 

selama masa perkawinan.18 

2. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi 

Hukum Islam 

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut syirkah, yaitu cara 

penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta 

orang lain. Al Qur’an dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara 

tegas, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat 

diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut syirkah 

atau syarikah.19 

Macam-macam perkongsian atau syarikah menurut para ulama 

dijelaskan sebagai berikut:20 

                                                           
       17 Ibid., hal 13. 
       18 Ibid. 
       19 Ibid., hal 14. 
       20 H.A Damanhuri, HR. 2007. Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. 
Bandung: Mandar Maju. hal 40-44. 
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1. Mazhab Hanafi 

Syarikah dibagi dua bagian, yaitu syarikah milik dan syarikah uqud. 

Syarikah milik adalah perkongsian antara dua orang atau lebih 

terhadap sesuatu tanpa adanya akad atau perjanjian. 

Syarikah uqud adalah perkongsian modal, tenaga, dan perkongsian 

modal tetapi sama-sama mendapat kepercayaan orang. 

2. Mazhab Maliki 

Syarikah dibagi dalam enam bagian, yaitu syarikah mufawadhah 

(perkongsian tak terbatas), syarikah inaan (perkongsian terbatas), 

syarikah amal (perkongsian tenaga), syarikah dziman (perkongsian 

kepercayaan), syarikah jabar (perkongsian karena turut hadir), dan 

syarikah mudharabah (perkongsian berdua laba). 

3. Mazhab Syafi’i 

Membagi syarikah dalam empat bagian, yaitu syarikah inaan 

(perkongsian terbatas), syarikah abdaan (perkongsian tenaga), 

syarikah mufawadhah (perkongsian tak terbatas) dan syarikah wujuuh 

(perkongsian kepercayaan). 

4. Mazhab Hambali 

Syarikah dibagi dua, yaitu syarikah fil mall (perkongsian kekayaan) 

dan syarikah fil uqud (perkongsian berdasarkan perjanjian). 

 Al Qur’an, hadis dan hukum fikih tidak membahas secara rinci 

mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan, melainkan hanya 

secara garis besar saja. Para pakar hukum Islam ketika merumuskan pasal 
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85 sampai pasal 97 KHI setuju mengambil syarikah abdaan sebagai 

landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami-isteri, juga 

melakukan pendekatan syarikah abdaan mufawadhah dengan hukum adat, 

sehingga didapatlah rumusan pengertian harta bersama seperti yang 

terdapat dalam pasal 1 KHI.21 

Pasal 1 KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam 

perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri 

atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan 

berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan 

terdaftar atas nama siapapun.22 

Ketentuan dalam KHI menyimpulkan bahwa adanya harta bersama 

tidak menutup kemungkinan adanya harta asal atau harta milik pribadi 

masing-masing suami dan isteri. Terhadap harta masing-masing tersebut 

tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri. Pasal 86 ayat 2 

menegaskan bahwa hak isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai 

sepenuhnya oleh isteri, demikian juga sebaliknya, harta suami tetap 

menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Ini sejalan 

dengan firman Allah SWT:23 

                                                           
       21Sonny D.Judiasih, Op.Cit., hal 16. 
       22Ibid., hal 17. 
       23QS. An-Nisa’ [4]:32 
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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” 

Keberadaan harta asal dalam perkawinan, diatur dalam pasal 87 

KHI sebagai berikut:24 

1. Harta bawaan masing-masing pihak suami-isteri dan harta yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan 

lain dalam perjanjian kawin. 

2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, 

sodaqoh atau lainnya. 

Pengaturan lebih rinci mengenai penggunaan harta bersama 

disebutkan dalam pasal 88, 89, dan 90 sebagai berikut:25 

1. Pasal 88: Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta 

bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada 

Pengadilan Agama. 

                                                           
       24 Sonny D.Judiasih, Op.Cit., hal 18. 
       25 Ahmad Rofiq. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. rev. ed. Jakarta: Rajawali Pers. hal 
163. 
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2. Pasal 89: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri 

maupun hartanya sendiri. 

3. Pasal 90: Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, 

maupun harta suami yang ada padanya. 

Isi pasal-pasal diatas merupakan penjabaran firman Allah QS An-

Nisa’ Ayat 34:26 
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah 
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. 

 

3. Harta Benda Perkawinan Menurut KUH Perdata 

Ketentuan pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa pada saat 

terjadinya perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan antara harta 

kekayaan suami dan isteri. Dengan demikian, suatu perkawinan 

                                                           
       26 QS. An-Nisa’ [4]:34 
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menyebakan pencampuran harta suami dan isteri sebagai persatuan harta 

kekayaan bersama. 

KUH Perdata memberikan kekuasaan yang besar kepada suami 

dalam pengurusan harta bersama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan 

pasal 124 yang menyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus 

harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangankannya dan 

membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur oleh 

pasal 140. 

Adapun ketentuan yang terdapat dalam pasal 140 ayat (2) 

menyatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang 

diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-isteri, namun 

hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya 

pengurusan harta kekayaan pribadi, baik berupa barang-barang bergerak 

maupun barang-barang tidak bergerak, disamping penikmatan penghasilan 

pribadi secara bebas. 

 Kekuasaan suami dalam ketentuan pasal 124 terdapat pembatasan 

sebagai berikut:27 

1. Pasal 124 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa dia tidak 

boleh memberikan harta bersama sebagai hibah diantara mereka yang 

sama-sama maish hidup, baik barang-barang yang tidak bergerak 

maupun keseluruhannya atau suatu nagian atau jumlah tertentu dari 

                                                           
       27 Sonny D.Judiasih, Op.Cit., hal 20-21. 
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barang-barang bergerak, jika bukan kepada anak-anak yang lahir dari 

perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. 

2. Dibatasi dengan kesepakatan suami dan isteri dalam perjanjian 

perkawinan, maksudnya bahwa dalam perjanjian perkawinan bahwa 

suami tanpa bantuan isteri tidak dapat memindahtangankan atau 

membebani benda-benda bergerak dan surat-surat pendaftaran dalam 

buku besar perutangan umum, surat-surat berharga lain, piutang-

piutang atas nama atau benda-benda bergerak atas nama. 

4. Harta Benda Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur 

harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda 

perkawinan. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur hal-hal sebagai berikut:28 

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah 

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain. 

Mengenai penggunaan (tasharruf) harta bersama suami dan istri, 

diatur dalam pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “Mengenai 

harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah 

                                                           
28Ahmad Rofiq, Op.Cit.,hal 161. 
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pihak”. Adapun ayat (2) menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk 

membelanjakan harta bawaan masing-masing, seperti pada pasal 87 KHI.29 

Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan apabila perkawinan putus 

karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya 

masing-masing, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan 

peraturan hukum lainnya.Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan 

bahwa berkaitan dengan harta bersama,suami atau isteri dapat bertindak 

atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini mencerminkan suatu 

kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam 

perkawinan. 

B. Tinjuan Umum Tentang Sita Jaminan 

1. Pengertian dan Tujuan Sita Jaminan 

Sita jaminan (Conservatoir Beslag) adalah penyitaan terhadap 

barang-barang jaminan yang menjadi objek sengketa baik barang bergerak 

maupun barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan dalam suatu 

perkara di persidangan.30 

Penyitaan berasal dari terminologi beslag (Belanda), dan istilah 

Indonesia beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan.Pengertian 

yang terkandung di dalamnya ialah:31 

                                                           
       29 Ibid., hal 163. 
       30 Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. hal 141. 
       31 M. Yahya Harahap. 2010. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. hal 282. 
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a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada 

ke dalam keadaan penjagaan(to take into custody the property of a 

defendant). 

b. Tindakan paksa penjagaan (custody) itu dilakukan secara resmi 

(official) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. 

c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang 

yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan 

sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, 

dengan jalan menjual lelang (executorial verkoop) barang yang disita 

tersebut. 

d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama 

proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu. 

Sita jaminan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi atau 

menjamin agar putusan Hakim sekiranya tuntutan dalam pokok perkara 

dikabulkan, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak hampanya 

putusan Hakim karena barang yang disengketakan telah tiada, rusak atau 

dipindah tangankan pada pihak ketiga.32 Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari sita jaminan adalah supaya hak-hak penggugat dari 

tergugat atas barang-barang yang dijatuhi sita jaminan tidak dapat 

diuangkan atau dijual oleh salah satu pihak yang bersengketa. 

                                                           
       32 Mukti Arto.2005. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. hal 71. 
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M. Yahya Harahap33 menjelaskan tujuan sita jaminan sebagai 

berikut: 

1) Agar gugatan tidak illusoir 

Tujuan penyitaan, agar barang harta kekayaan tergugat tidak 

dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan, serta 

supaya tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak 

ketiga. Maksudnya menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan 

tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara 

berlangsung, agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, 

barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada 

penggugat. Atau apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan 

pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan 

berkekuatan hukum tetap sehingga apabila tergugat tidak melaksanakan 

pemenuhan pembayaran secra suka rela, pemenuhan dapat diambil dari 

barang harta kekayaan tergugat dengan cara menjual lelang (executorial 

verkoop) barang yang disita tersebut. Dapat dilihat, tujuan utama penyitaan 

agar gugatan penggugat tidak illusoir atau tidak hampa pada saat putusan 

dilaksanakan. 

2) Obyek eksekusi sudah pasti 

Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan 

dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, 

                                                           
       33 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal 285. 
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jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Atas permohonan itu, pengadilan 

melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada 

saat penyitaan dilakukan. Lebih lanjut, hal ini langsung memberi kepastian 

atsa obyek eksekusi, apabila putuasan telah berkekuatan hukum tetap. 

Kemenangan penggugat, secara langsung dijamina dengan pasti oleh 

barang sitaan. 

 

Kepastian obyek eksekusi atas barang sitaan semakin sempurna 

sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung, kalau putusan telah 

berkekuatan hukum tetap maka barang yang disita, demi hukum lagsung 

menjadi sita eksekusi. Dengan demikian barang yang disita dapat langsung 

diserahkan kepada penggugat, jika perkara yang terjadi mengenai sengketa 

hak milik, atau barang yang disita dapat langsung dieksekusi melalui 

penjualan lelang, apabila perkara yang terjadi sengketa utang piutang atau 

tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau PMH. 

2. Sita Harta Bersama (Marital Beslag) 

1) Pengertian dan Tujuan Sita Harta Bersama 

Sita harta bersama (marital beslag) adalah suatu tindakan hukum 

Pengadilan terhadap benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang 

dikuasai Tergugat atas permohonan Penggugat untuk mengambil atau 

mengamankan demi menjamin agar tuntutan Penggugat atau Kewenangan 

Penggugat atas benda tersebut tidak menjadi hampa, dalam arti lain bahwa 
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sita harta bersama (sita marital) adalah mengambil atau menahan barang-

barang (harta kekayaan dari kekuasaan baik suami atau istri) dilaksanakan 

berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua 

Majelis. 

Menurut Sarwono34 Sita Marital Beslag adalah permohonan sita 

jaminan terhadap barang-barang bergerak milik suami istri yang sedang 

dalam sengketa. Pengajuan permohonan sita marital beslag dapat diajukan 

oleh pihak istri bertindak sebagai penggugat kepada ketua pengadilan yang 

diduga bahwa pihak suami sebagai tergugat akan berbuat seenaknya 

sendiri atau menggelapkan atas harta gono gini atau harta bersama selama 

dalam proses perceraian belum diputus oleh pengadilan. Tujuan dari sita 

marital beslag ini adalah untuk menjamin agar harta bersama tersebut 

tidak dijual kepada orang lain atau disembunyikan oleh pihak tergugat. 

Adanya sita mempunyai tujuannya masing-masing, dalam sita 

revindikasi bermaksud menuntut untuk pengembalian barang yang 

bersangkutan kepada penggugat sebagai pemilik barang yang 

disengketakan, sedangkan sita jaminan (Conservatoir Beslag), bertujuan 

menjadikan barang yang disita sebagai harga pemenuhan pembayaran 

utang tergugat. Sedangkan tujuan sita harta bersama (marital beslag) 

bukan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada Penggugat (suami 

atau istri), juga bukan untuk menuntut penyerahan hak milik 

(revindikasi), akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk membekukan 

                                                           
       34 Sarwono. Op.Cit., hal 150. 
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harta bersama antara suami/istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah 

kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian 

harta bersama berlangsung. Dengan adanya penyitaan terhadap harta 

bersama, baik Penggugat atau Tergugat (suami istri), dilarang 

memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi.35 

2) Dasar Hukum Sita Harta Bersama 

Sita Marital tidak terdapat di dalam HIR atau RBg melainkan 

hanya dijumpai di dalam BW (Burgerlijk Wetboek) dan Rsv (Reglement op 

de Burgerlijke Rechtsvordering), akan tetapi Sita Marital ini berlaku di 

lingkungan Peradilan Umum sekarang ini.36 

Pengajuan permohonan Sita Marital Beslag (sita marital) yang 

diatur didalam Rv.:37 

a. Pasal 820 Rv ditentukan bahwa: 

“Untuk tujuan itu, istri yang meminta pemisahan barang-barang harus 
mengajukan surat permohonan yang memuat alasan-alasan kepada raad 
van justitie dan rad van justitie dengan surat perintah yang ditempatkan 
diatas surat permohonan tersebut memerintahkan agar para pihak datang 
menghadap padanya pada hari dan jam tertentu secara pribadi agar jika 
mungkin, mereka dengan perantaraanya dapat mengusahakan suatu 
pemufakatan”. 

 
b. Pasal 823 Rv ditentukan bahwa: 

“Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 
BW. adalah penyegelan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-
barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau 
kepunyaan istri dan penyitaan  jaminan atas barang-barang tetap 
bersama”. 
 

                                                           
       35 Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. hal 
64. 
       36 Roihan A. Rasyid. 2003. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
hal 208. 
       37 Sarwono, Op.Cit., hal 149-150. 
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c. Pasal 823a Rv ditentukan bahwa: 

“Izin untuk mengambil satu atau lebih tindakan ini dapat diminta kepada 
ketua raad van justitie pada saat atau sesudah mengajukan surat 
permohonan seperti dimaksud dalam Pasal 820. Ketua raad van justitie 
memberi izin itu, jika ia menganggap perlu dapat memanggil si suami”. 

Pasal-pasal diatas merupakan sebagian dari beberapa pasal lainnya 

yang mengatur mengenai sita harta bersama. Ketentuan tentang sita 

marital diatur mulai dari Pasal 823 sampai Pasal 830 Rv. sehingga dapat 

diketahui bahwa pengaturan sita harta bersama (marital beslag) di dalam 

Rv sangat luas. 

Pengaturan sita marital yang lain dapat ditemukan dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:38 

a. Pasal 190 KUH Perdata yang berbunyi: 

“Sementara perkara berjalan dengan izin Hakim, istri boleh mengadakan 
tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis 
atau diboroskan”. 39 

Ketentuan tersebut dulunya berlaku bagi golongan Eropa dan 

Tionghoa. Tetapi sejak UU No.1 tahun 1974 berlaku, Pasal 66 

menegaskan segala ketentuan KUH Perdata mengenai Perkawinan 

dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian ketentuan Pasal 190 KUH 

Perdata tersebut, dapat dijadikan bahan orientasi sebagai kedudukan dalam 

hukum adat tertulis. 

                                                           
       38 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal 370. 
       39 R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. rev.ed.; Jakarta: 
Padya Paramitha. hal 44. 
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b. Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 40 

Menurut pasal ini, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas 

permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan 

bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan 

menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-

barang yang menjadi hak bersama suami istri. 

c. Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 200641 

Bunyi dalam pasal ini persis sama dengan Pasal 24 ayat (2) huruf c 

PP No. 9 Tahun 1975 atau dapat juga dikatakan bahwa isi dan 

ketentuannya ditransfer dari pasal PP yang dimaksud. 

Berdasarkan Pasal 78 huruf c, lingkungan peradilan agama pun 

telah memiliki aturan positif tentang lembaga sita marital. Bahkan sita 

tersebut dalam lingkungan peradilan agama, tidak hanya diatur dalam 

Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 , tetapi juga 

dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang 

sama bunyinya dengan Pasal 24 Ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 

dan Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 . 

Dengan demikian, landasan penerapan sita marital dalam lingkungan 

peradilan agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-

undangan. 

                                                           
       40 PP tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
       41 Undang-Undang tentang Peradilan Agama. 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal yang berkaitan 

dengan sita harta bersama, yaitu:42 

1) Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa: Dengan tidak mengurangi 

ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (c), Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat meminta 

Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama 

tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan 

perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti 

judi, mabuk boros dan sebagainya. 

2) Pasal 136 Ayat (2) Huruf (b) menyatakan bahwa: Selama 

berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau 

tergugat, Pengadilan Agama dapat “Menentukan hal-hal yang perlu 

untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak 

bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau 

barang-barang yang menjadi hak isteri”. 

Sita harta berama (Marital Beslag) merupakan salah satu bentuk 

dari sita jaminan (conservatoir beslag) yang bersifat khusus, sita marital 

hanya dapat ditetapkan terhadap harta perkawinan, yaitu harta bersama 

yang dijadikan sengketa dalam perkara perceraian. Sehingga segala 

ketentuan yang berlaku pada sita jaminan, berlaku sepenuhnya pada sita 

marital. Mulai dari pengajuan permohonan, dan tata cara pelaksanaannya. 

                                                           
       42 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. 
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Ketentuan yang terdapat di dalam HIR (Herziene Inlandsch 

Reglement), RBg (Rechtreglement Voor De Buitengwesten), B.Rv 

(Reglement Op De Burgerlijke Rechvordering), dan sumber hukum acara 

yang berlaku di Pengadilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur 

secara khususnya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat digunakan pada sita marital yang 

diajukan kepada Pengadilan Agama, sesuai Pasal 54 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 

menyatakan bahwa: “Hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama 

adalah hukum acara perdata pada Pengadilan Umum, kecuali yang telah 

diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. 

3) Lingkup Penerapan Sita Harta Bersama43 

Jika bertitik tolak secara sempit dari ketentuan Pasal 190 KUH 

Perdata maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975, penerapan 

lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian 

(huwelijksontbinding). Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi 

beberapa sengketa yang timbul diantara suami istri. 

a. Pada Perkara Perceraian 

Penarapan sita marital ditujukan dalam perkara perceraian, apabila 

perkara perceraian telah putus terjadilah putusnya ikatan perkawinan 

antara suami dan istri. Kemudian  demi melindungi keselamatan dan 

                                                           
       43 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal 371-374.  
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keutuhan harta bersama hukum memberikan jalan melalui adanya 

peletakan sita jaminan atas seluruh harta bersama untuk mencegah adanya 

perbuatan tidak bertanggung jawab atau itikad tidak baik dari salah satu 

pihak, baik suami maupun istri. 

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 190 maupun Pasal 125 KUH 

Perdata, hak untuk mengajukan sita marital hanya diberikan kepada istri. 

Hal itu sesuai dengan latar belakang yang digariskan Pasal 105 KUH 

Perdata yang memberi kedudukan matriale macht (kepala persekutuan) 

kepada suami, dan sekaligus memberi hak dan wewenang kepada suami 

untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan bersama dan harta istri 

dalam perkawinan. Berarti dalam praktiknya, penguasaan harta bersama 

berada di tangan suami. Kalau begitu layak dan sejalan memberi hak 

kepada istri untuk meminta sita marital agar suami tidak leluasa 

menghabiskan harta bersama selama proses perkara masih berjalan. 

b. Pada Perkara Pembagian Harta Bersama 

Pada dasarnya persoalan sita harta bersama diperlukan apabila 

terjadi perkara antara suami dan istri. Secara hukum perkara yang 

mungkin timbul diantara suami istri yang erat kaitannya dengan harta 

bersama bukan hanya pada perkara perceraian tetapi juga pada perkara 

pembagian harta bersama. Seperti seorang suami yang mengajukan 

gugatan perceraian tanpa dibarengi tuntutan pembagian harta bersama. 

Terhadap gugatan itu, istri (selaku Tergugat) tidak mengajukan gugatan 

rekonvensi, menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan 



39 
 

perceraian dikabulkan. Dalam keadaan seperti itu apabila mantan suami 

atau istri ingin membagi harta bersama hanya dapat dilakukan melalui 

gugatan tentang pembagian harta bersama. 

Dalam menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama 

proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan proses sita 

marital diatasnya. Hal ini jika ditinjau dari segi penjaminan keberadaan 

harta bersama dalam pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan 

sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu 

sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta 

bersama. 

c. Pada Perbuatan yang Membahayakan Harta Bersama 

Sita marital yang dimaksudkan diatas diterapkan dalam perkara 

pembagian harta bersama. Jadi penerapannya bertitik tolak dari adanya 

perkara antara suami istri. Seolah-olah jika tidak terjadi perkara atau 

pembagian harta bersama, sita marital tidak berfungsi dan tidak dapat 

diterapkan dalam penegakkan hukum diantara suami istri. Hal ini benar 

jika semata-mata merujuk kepada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan 

PP No. 9 tahun 1975. Akan tetapi, jika berorientasi kepada ketentuan 

hukum yang ada maka : sita marital dapat diterapkan penegakkannya 

diluar proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama; oleh 

karena itu dimungkinkan menerapkannya di luar proses perkara, apabila 

terjadi tindakan yang membahayakan keberadaan harta bersama. 
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Penerapan yang demikian dapat berorientasi kepada ketentuan 

Pasal 186 KUH Perdata. Menurut Pasal 186 KUH Perdata tersebut : 

selama perkawinan berlangsung suami atau istri (aslinya hanya disebut 

istri), dapat mengajukan permintaan sita marital terhadap Hakim; namun 

permintaan itu harus berdasarkan alasan bahwa harta bersama berada 

dalam keadaan bahaya karena : 

a) Adanya tindakan atau perbuatan dari suami atau istri yang nyata-

nyata memboroskan harta bersama serta dapat menimbulkan akibat 

bahaya keruntuhan keluarga dan rumah tangga; 

b) Tidak adanya ketertiban dalam mengelola dan mengurus harta 

bersama yang dilakukan suami atau istri yang dapat 

membahayakan eksistensi dan keutuhan harta bersama 

sebagaimana mestinya. 

4) Penjagaan dan Pemanfaatan Barang Sitaan44 

Penjagaan dan pemanfaatan barang dalam sita harta bersama 

merujuk kepada ketentuan Pasal 197 ayat (9) HIR dan Pasal 823 j Rv. 

Tentang penjagaan barang sitaan, menurut ketentuan umum Pasal 197 ayat 

(9) HIR, penjagaan barang sitaan diserahkan kepada tersita. Ketentuan 

umum tersebut sepenuhnya berlaku terhadap sita marital. Oleh karena itu, 

sesuai dengan prinsip tersebut, juru sita harus menetapkan dan 

mencantumkan dalam berita acara sita, hal-hal berikut: 

                                                           
       44 Ibid., hal 376-377. 
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a. Menetapkan dan menyerahkan penjagaan barang yang disita dari 

suami kepada suami, dan 

b. Menetapkan dan menyerahkan penjagaan barang yang disita dari 

istri kepada istri. 

Penjagaan tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga atau kepala 

desa, juga dilarang menyerahkan penjagaan seluruh barang sitaan kepada 

suami atau istri saja, tetapi diserahkan kepada masing-masing sesuai 

dengan jumlah harta bersama yang disita dari yang bersangkutan. 

Mengenai pemanfaatan barang yang disita dapat dimodifikasi 

ketentuan Pasal 823 j Rv sesuai ajaran process doelmatigheid. Menurut 

pasal tersebut bahwa: 

a. Peletakan sita marital atas barang bergerak atau tidak bergerak, 

tidak menghalangi suami atau istri untuk memanfaatkan apa-apa 

yang dihasilkan barang tersebut; 

b. Namun pemanfaatan itu tidak boleh mengurangi pemenuhan fungsi 

dan kewajiban yang ditentukan undang-undang, seperti membayar 

biaya pendidikan, kesejahteraan keluarga dan anak-anak, atau tidak 

boleh mnegusir pihak lain dari rumah kediaman semula; 

c. Kemudian atas pemanfaatan hasil itu satu pihak dibebani kewajiban 

untuk membagi hasil itu kepada pihak yang lain. 
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5) Berakhirnya Sita Harta Bersama (Marital Beslag)45 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Rv. dapat dikemukakan 

hal-hal yang dapat mengakhiri sita harta bersama adalah: 

a. Tuntutan perceraian atau pembagian harta bersama ditolak 

pengadilan (Pasal 823e Rv). Penolakan gugatan mesti dibarengi 

dengan pengangkatan sita harta bersama, serta pencoretan, 

pendaftaran dan pengumumannya pada buku register (Pasal 830 

Rv) 

b. Berdasarkan penetapan pengangkatan sita yang dikeluarkan 

pengadilan atas permohonan salah satu pihak (Pasal 823 c dan 

Pasal 823 h Rv). 

c. Gugatan perceraian dan pembagian harta bersama dikabulkan, 

kemudian berdasarkan keputusan itu, telah dilaksanakan 

pembagian harta bersama. 

Apabila penyitaan atas barang tidak bergerak sudah sempat 

didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan Pasal 198 ayat (1) 

HIR maka dengan berakhirnya sita marital, hukum mewajibkan juru sita 

untuk mencoret pendaftaran dan pengumuman itu dari buku register yang 

bersangkutan. Sehubungan dengan itu dalam pembaruan hukum acara 

perlu dipehatikan ketentuan Pasal 826 Rv. yang mewajibkan 

mengumumkan putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama 

                                                           
       45 Ibid., hal 377-379. 
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dengan cara menempatkan kutipan putusan tersebut dalam surat kabar 

yaitu memuat tanggal putusan, amar putusan pengabulan gugatan, nama 

dan tempat tinggal suami-istri. 

Alasan dan dasar pertimbangan putusan tidak boleh dimuat dalam 

kutipan karena dalam perkara perceraian dan pembagian harta bersama hal 

tersebut dianggap bersifat konfidensial. Masyarakat umum dianggap tidak 

layak atau tidak etis untuk mengetahuinya. 

Salah satu ketentuan umum yang berlaku untuk semua jenis 

penyitaan adalah hak untuk meminta pengangkatan sita, ketentuan itu juga 

berlaku pada sita harta bersama. Ketetuan tersebut diatur dalam Pasal 823 

h Rv. yang berbunyi: 

a. Suami atau istri dapat mengajukan permintaan pengangkatan sita 

marital; 

b. Permintaan pengangkatan dapat diajukan terhadap semua atau 

sebagian harta yang disita; 

c. Namun permintaan dan pengabulan atas pengangkatan dibarengi 

syarat yang harus dipenuhi, yaitu Pemohon memberi jaminan yang 

cukup dan disetujui pihak lain. 
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C. Tinjuan Umum Tentang Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Perkataan “Hukum” dan “Islam” adalah perkataan dalam bahasa 

Indonesia. Secara sederhana Hukum Islam bermakna hukum menurut 

agama Islam yang bersumber dari kitab Al-Qur’an, sunnah dan ijtihad. 

Hukum Islam biasanya sering dipergunakan sebagai terjemahan istilah 

“syari’ah” atau “fiqih” dalam bahasa Arab. 

Pengertian Syariah secara terminologi adalah seperangkat norma 

Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia 

dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan 

makhluk lainnya dalam lingkungan hidupnya. Sedangkan Fiqih adalah 

ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan 

ketentuan yang terdapat dalam AL Quran dan sunnah Nabi Muhammad 

yang direkam di dalam kitab-kitab Hadits. 

Islam merupakan agama samawi dengan sistem yang selaras 

dengan perintah Allah dan wahyu-Nya, yakni Al-Qur’an dan sejalan pula 

dengan tuntunan Nabi Muhammad dalam sunnahnya. Sebagai agama 

wahyu yang terakhir, Islam mengandung ajaran yang merupakan suatu 

sistem yang terdiri atas akidah (iman, keyakinan), syari’ah (hukum) dan 

akhlak (moral). 46 

 
                                                           
       46 Abdul Rachmad Budiono. 2003. Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia. Malang: 
Bayumedia Publishing. hal 39. 
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2. Tujuan Hukum Islam 

Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan 

kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Setiap 

perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur’an, begitu pula dalam 

sunah Nabi Muhammad SAW jelas terlihat bahwa semua mempunyai 

tujuan tertentu dan hikmah sebagai rahmat bagi umat manusia. 

Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Anbiya Ayat 107:47 
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“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam”. 

 

Maslahat ada dua bentuk:48 

1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang 

disebut “jalbulmana>fi” (membawa manfaat). 

2) Menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang 

disebut “darullmafa>sid” (menolak kerusakan) 

Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan 

dapat diterima oleh akal sehat. Kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam, 

akan dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 

                                                           
       47 QS. Al-Anbiya [21]:107. 
       48 Amir Syarifuddin. 2009. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana. hal 222. 
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1) Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni 

menjalankan agama sesuai dengan komponen akidah, akhlak dan juga 

syariah. Alasan perintah Allah SWT untuk beribadah dijelaskan dalam 

surat Al-Ankabut Ayat 45:49 
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“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al 
Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 
(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat 
Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang 
lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
 
 

2) Memelihara jiwa adalah memelihara diri dalam beribadah dan 

berinteraksi bersama dengan masyarakat, dan memelihara hak 

manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sebagai 

contoh adanya larangan membunuh yang dijelaskan dalam surat Al-

Isra’ Ayat 33 sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan 

melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 

dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya; 

3) Memelihara akal adalah menjaga akal pikiran agar selalu dapat 

berpikir secara sehat dan senantiasa berbuat baik dan benar. Islam 

melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang 

disebut khamar hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 90:50 

                                                           
       49 QS. Al-Ankabut [29]:45. 
       50 QS. Al-Maidah [5]:90. 
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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan”. 

 

4) Memelihara keturunan adalah memelihara kemurnian darah dan 

kemaslahatan keturunan, maksudnya supaya pemeliharaan dan 

kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. 

Contohnya adalah larangan berzina dalam Surat Al-Isra Ayat 32. 

5) Memelihara harta adalah melindungi hak manusia untuk memperoleh 

harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi 

kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara, misalnya dari 

penipuan, perampasan, pengaturan peralihan harta seseorang setelah ia 

meninggal dunia. 

3. Metode Ijtihad 

Metode ijtihad yang dimaksud dalam bahasan ini adalah thariqah, 

yaitu jalan atau cara yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam 

memahami, menemukan dan merumuskan hukum syara’. Bagi hukum 

yang jelas terdapat dalam nash, usaha yang dilakukan oleh mujahid adalah 

memahami nash yang berisi hukum itu dan merumuskannya dalam bentuk 

rumusan hukum yang mudah dilaksanakan secara operasional. Bagi 

hukum yang tidak tersurat secara jelas dalam nash, kerja ijtihad adalah 
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mencari apa yang terdapat dibalik nash tersebut, kemudian 

merumuskannya dalam bentuk hukum. Bagi hukum yang sama sekali tidak 

ditemukan petunjuknya dalam nash, maka kerja ijtihad adalah menggali 

sampai menemukan hukum Allah, kemudian merumuskannya dalam 

rumusan hukum yang operasional.51 

Berdasarkan pengertian ijtihad diatas, ushul fiqh membahas 

tentang langkah yang harus dilakukan oleh seorang mujahid. Hadis yang 

sangat populer tentang dialog Nabi dengan Mu’adz ibn Jabal ketika diutus 

Nabi ke Yaman untuk menjadi wali, merupakan dasar dari langkah ijtihad. 

Langkah Mu’adz ibn Jabal dalam menghadapi suatu masalah hukum 

adalah: pertama, mencari jawabannya dalam Al-Qur’an; kedua, jika tidak 

menemukan dalam Al-Qur’an, ia mencarinya dalam sunah Nabi; ketiga, 

bila dalam sunah juga tidak ditemukan, maka ia menggunakan akal 

(ra’yu).52 

Dalam beberapa literatur ushul fiqh, dirumuskan mengenai metode 

ijtihad yang ditempuh oleh empat imam mazhab, yaitu:53 

1) Metode ijtihad Imam Abu Hanifah, adalah menggunakan Al-Qur’an, 

Sunah Nabi dengan caranya yang ketat dan hati-hati, pendapat sahabat 

(ijma’ sahabat), qiyas dalam penggunaan yang luas; istihsan dan helah 

syariat. 

                                                           
       51 Amir Syarifuddin, Op.Cit., hal 302. 
       52 Ibid., hal 303. 
       53 Ibid., hal 306. 
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2) Imam Malik menggunakan metode dengan mengikuti langkah sebagai 

berikut: Al-Qur’an, Sunah Nabi, Amal ahli Medinah (ijma’ dalam 

artian umum), maslahat Mursalah, qiyas dan Saddu al-Zari’ah. 

3) Imam Syafi’i menempuh langkah dan metode ijtihad sebagai berikut: 

Al-Qur’an, Sunah Nabi yang sahih, meskipun menurut periwayatan 

perorangan (ahad), ijma’ seluruh mujahid umat Islami dan qiyas. Al-

Qur’an dan sunah dijadikannya dalam satu level sedangkan ijma’ 

sahabat lebih kuat dari ijma’ ulama dalam artian umum. Langkah 

terakhir yang dilakukan adalah istishab. 

4) Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam berijtihad menempuh langkah 

sebagai berikut: Al-Qur’an dan Sunah, fatwa sahabat (ijma’ sahabat), 

mengambil hadis mursal dan hadis yang tingkatnya diperkirakan lebih 

rendah dan terakhir menggunakan qiyas. 

Pada dasarnya itjtihad dilakukan dalam menghadapi masalah-

masalah yang hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun Hadis 

Nabi. Tidak terdapatnya penjelasan hukum dalam Al-Qur’an dan hadis itu 

dapat dilihat dari dua segi:54 

1) Al-Qur’an dan hadis secara jelas dan langsung tidak menetapkannya, 

tidak secara keseluruhan dan tidak pula sebagiannya. 

2) Secara jelas, langsung dan menyeluruh memang tidak ada ketentuan 

hukumnya dalam Al-Qur’an dan hadis, namun secara tidak langsung 

atau bagiannya ada penjelasannya. 

                                                           
       54 Ibid., hal 307 
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Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa ijtihad itu berlaku dalam 

masalah-masalah yang belum ada nash-nya, juga berlaku dalam masalah-

masalah yang telah ada nash-nya namun belum pasti untuk masalah itu. 

Ketidakpastian tersebut dapat dirinci menjadi tiga macam, yaitu:55 

1) Tidak pasti keberadaanya sebagai nash, namun pasti penunjukannya 

terhadap hukum. 

2) Tidak pasti penunjukkannya terhadap hukum (zhanni al-dilalah) tetapi 

pasti keberadaan sebagai dalil nash (qath’i al-wurud). 

3) Tidak pasti keberadaanya sebagai dalil atau nash dan tidak pasti pula 

penunjukannya terhadap hukum (zhanni al-wurud wa al-dilalah). 

Setiap hukum yang telah ditetapkan melalui dalil yang qath’i dari 

segi wurud dan dilalah-nya tidak boleh dijadikan lapangan itjtihad yang 

akan menghasilkan hukum yang berbeda dari ketentuan nash yang sudah 

pasti tersebut. Dalam hal ini para fuqaha menetapkan sebuah kaidah:56 

 ِ�ْ�ِ
ِْ��َِ��دِِ� َ��ِْ�ِ� ا��ِ� ا���

ْ
�ِ� 

ٌ
َ�َ��غ

َ
�  

“Tidak ada lapangan untuk berijtihad dalam hal yang sudah ditetapkan 
dengan nash yang jelas”. 

 

 

 

 

                                                           
       55 Ibid., hal 308-309. 
       56 Ibid., hal 310. 
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4. Mashlahah Mursalah 

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang mashlahah 

mursalah, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan 

pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah: 57 

1) Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan mashlahah 

mursalah sebagai berikut: 

 ���� ����� �� ا��ع �����ن و��������ر�� ���

Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam 

bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang 

memerhatikannya. 

2) Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi: 

 ا������ ا�ى ����� ا�����رع ا���ه اوا���ه

Mashlahah yang tidak diketahui apakah Syari’ menolaknya atau 

memperhitungkan. 

3) Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan: 

 ���� ����� ا���ل و�ا����ر���

                                                           
       57 Ibid., hal 354-364. 
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Mashlahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang 

membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya. 

4) Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan: 

 ���� ����ا��ع �������و������ر��

Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang 

membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya. 

5) Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas: 

���رع و��������ا�� ��ص �������ر او���ا���ءا������ ا������ ������ا  

Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari’ (Pembuat Hukum) dan 

tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya 

atau penolakannya. 

6) Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut: 

� ��د�� ا���رع د�� �����ر��او����ء��ا�������� �  

Mashlahah mursalah ialah maslahat yang tidak ada dalil syara’ 

datang untuk mengakuinya atau menolaknya. 

7) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan 

rumusan Jalal al-Din diatas, yaitu: 
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���������ا���رع ا���� و��������ا�� ��ص �������ر � ا������ ا���

 او������ء

Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada 

petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau 

penolakannya. 

Dari beberapa rumusan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan 

tentang hakikat dari mashlahah mursalah tersebut, sebagai berikut:58 

1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat 

mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. 

2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan 

tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. 

3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ 

tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya 

juga tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya. 

Mashlahah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut 

dengan “mashlahah muthlaqah”, ada pula yang menyebutnya dengan 

“munasib mursal”, juga ada yang menamainya dengan al-istishlah. 

Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat 

pengertiannya. 

                                                           
       58 Ibid., hal 354-364. 
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Mengenai penggunaan mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad 

mengalami perbedaan pendapat karena tidak adanya dalil khusus yang 

menyatakan diterimanya mashlahah itu oleh Syari’ baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Digunakannya mashlahah itu bukan karena ia 

adalah mashlahah, tetapi karena adanya dalil syara’ yang mendukungnya. 

Dari perbedaan ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap 

ulama mengenai penggunaan mashlahah mursalah dalam berijtihad 

terbagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang menolak 

pengunaan mashlahah mursalah, yang oleh al-Amidi digolongkan kepada 

mayoritas (jumhur) ulama, kedua, kelompok yang menerima kemungkinan 

melakukan ijtihad dengan menggunakan mashlahah mursalah. 

Sebagaimana dalam menggunakan maslahat mursalah sebagai 

metode ijtihad, para ulama bersikap sangat berhati-hati, sebab ditakutkan 

akan tergelincir kepada pembentukan syari’at baru berdasarkan nafsu dan 

kepentingan terselubung. Berdasarkan hal tersebut, terdapat syarat-syarat 

khusus untuk dapat berijtihad menggunakan mashlahah mursalah, 

diantaranya:59 

1) Mashlahah mursalah itu adalah mashlahah yang hakiki dan bersifat 

umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul 

mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat 

dari manusia secara utuh. 

                                                           
       59 Ibid., hal 354-364. 
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2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki betul-

betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara’ dalam 

menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi 

umat manusia. 

3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki dan telah 

sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu tidak 

berbenturan dengan dalil syara’ yang telah ada, baik dalam bentuk 

nash Al-Qur’an dan Sunah, maupun ijma’ ulama terdahulu. 

4) Mashlahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, 

yang seandainya masalahnya tidak diseleseikan dengan cara ini, maka 

umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus 

ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. 

Ulama yang menggunakan mashlahah mursalah mentapkan batas 

wilaya penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, 

seperti mu’amalat dan adat. Alasannya karena mashlahah itu didasarkan 

pada pertimbangan akal tentang baik dan buruk suatu masalah, sedangkan 

akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadat. 

Dewasa ini dan terlebih lagi pada masa yang akan datang 

permasalahan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin 

kompleks. Umat Islam akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash 

atau petunjuk syara’ untuk mendukung hukum dari kasus (permasalahan) 

yang muncul. Dalam kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untk 

menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukumnya, karena tidak 
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dapat dutemukan padanannya dalam nash (Al-Qur’an dan Sunah) atau 

ijma’ ulama, sebab jarak waktu yang sudah begitu jauh. Selain itu, 

kemungkinan ada persyaratan qiyas yang sulit terpenuhi. 

Dalam kondisi demikian, kita kaan berhadapan dengan beberapa 

kasus (masalah) yang secara rasional (‘aqliyah) dapat dinilai baik 

buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan 

dukungan hukumnya dari nash.  Dalam upaya untuk mencari solusi agar 

seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum 

agama, mashlahah mursalah dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai 

dasar dalam berijtihad. Untuk mengeliminasi (mengurangi) atau 

menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan 

sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan mashlahah 

mursalah itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.60 

D. Hukum Acara Peradilan Agama 

1. Pengertian Peradilan Agama 

Peradilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu 

diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan Kehakiman 

yang sah di Indonesia. Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga 

Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah 

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan 

                                                           
       60 Ibid., hal 354-364. 
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Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau 

mengenai golongan rakyat tertentu.61 

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari 

jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis 

perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata “Peradilan 

Islam” dengan kata-kata “di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang ia 

boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara 

menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama 

adalah Peradilan Islam Limitatif, yang telah disesuaikan (dimutatis 

mutandiskan) dengan keadaan di Indonesia.62 

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan 

Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mnegindahkan 

peraturan perundang-undangan Negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh 

karena itu rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai 

berikut: “Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan Negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana 

cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur 

bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, 

untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan 

Peradilan Agama”.63 

 

                                                           
       61 Roihan A. Rasyid, Op.Cit., hal 5-6. 
       62 Ibid., hal 6. 
       63 Ibid., hal 10. 
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2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, disamping 

sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia yang diberi 

wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk 

mewujudkan hukum material Islam dan batas-batas kekuasaannya.64 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan 

hukum dan keadilan) Peradilan Agama sudah menggunakan sumber 

hukum yang konkret. 

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan: 

“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.” 

Adapun peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata 

yang berlaku di Peradilan Umum meliputi:65 

1) HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB 

(Reglemen Indoensia yang diperbarui) 

                                                           
       64 Ibid., hal 20. 
       65 Mardani. 2010. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah. Jakarta: 
Sinar Grafika. hal 62. 
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2) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) atau disebut juga Reglemen 

untuk daerah seberang. Maksudnya untuk daerah luar Jawa dan 

Madura. 

3) RSv (Reglement opde Burgerlijke Rechts Vordering) yang zaman 

jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justitie. 

4) BW (Burgerlijk Wetboek) atau disebut juga Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) Eropa. 

Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang 

berlaku di Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah sebagai berikut: 

1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan 

Kehakiman. 

2) UU No. 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Perkawinan dan Pelaksanaannya. 

3) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

4) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

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

6) UU No. 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 

7) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

8) UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan 

atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

9) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama lainnya: 

1) Peraturan Mahkamah Agung RI. 

2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. 

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. 

4) Kitab-kitab fikih dan sumber-sumber tidak tertulis lainnya. Hal ini 

sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004: Hakim wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

3. Kekuasaan Peradilan Agama 

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, 

yang brasal dari bahasa Belanda competentie, yang kadang-kadang 

diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut 

dianggap semakna.66 

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri atas kompetensi 

relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan 

pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). 

Kompetensi relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UU 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen 

dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 yang 

menyebutkan: 

“Peradilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.” 

                                                           
       66 Roihan A. Rasyid, Op.Cit., hal 25. 
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Mengenai kompetensi absolut, kekuasaan pengadilan behubungan 

dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan 

dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan 

atautingkatan pengadilan lainnya. Kompetensi absolut pengadilan dapat 

ditemukan pada undang-undang yang mendasarinya.67 

Adanya Peradilan Agama di Indonesia adalah untuk memberikan 

solusi hukum terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di 

kalangan umat Islam. Namun demikian tidak semua persoalan hukum 

Islam menjadi wewenang Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989 dan 

telah mengalami dua kali amandemen yaitu UU No. 3 Tahun 2006 dan UU 

No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 menyebutkan: 

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
beragama Islam di bidang: 

a. Perkawinan; 
b. Waris; 
c. Wasiat; 
d. Hibah; 
e. Wakaf; 
f. Zaqad; 
g. Infaq; 
h. Shadaqah; dan 
i. Ekonomi syari’ah. 

 

Bidang Perkawinan yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam 

UU Perkawinan yang berlaku yaitu UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan 

bidang kewarisan yang dimaksud ialah penentuan ahli waris, penentuan 

                                                           
       67 Sufiarina danYusrizal. 2015. Mahkamah Syar’iyah & Pengadilan Agama: dalam Sistem 
Peradilan Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hal 67. 
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hari peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan 

melaksanakan pembagian harta peninggalan sebagaimana diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan ketentuan yang mengatur kewenangan Pengadilan 

Agama, ada peluang bahwa Pengadilan Agama dapat sekaligus 

memutuskan sengketa kepemilikan atau keperdataan lain yang terkait 

dengan objek sengketa yang mengenai perkara-perkara yang diatur dalam 

Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama apabila subjek sengketa orang-

orang yang beragama Islam.68 

4. Produk Pengadilan Agama 

Berdasarkan Pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, bahwa produk peradilan agama terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu 

putusan dan penetapan. 

1) Putusan (Vonis/Al-Qadha) 

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qada’u (Arab), yaitu 

keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu 

sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk 

pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, yaitu produk pengadilan 

yang sesugguhnya. Disebut jurisdictio contentiosa, karena adanya 2 (dua) 

pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat). 69 

 

                                                           
       68 Ibid., hal 68. 
       69 Mardani, Op.Cit., hal 118. 
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a. Macam-macam Putusan 

Dilihat dari segi fungsinya putusan hakim terdiri atas: 

a) Putusan akhir (eind vonnis), yaitu putusan yang mengakhiri 

dipersidangan dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu 

persidangan. 

b) Putusan Sela (tussen vonnis), yaitu putusan yang dijatuhkan masih 

dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan 

tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan. 

c) Putusan serta merta, yaitu putusan pengadilan agama yang pada 

putusan tersebut oleh salah satu pihak atau para pihak yang 

berperkara dilakukan upaya hukum baik verzet, banding maupun 

kasasi dan memakan waktu relatif lama, lalu ada suatu gugatan dari 

salah satu pihak, agar putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan 

agama dilaksanakan terlebih dahulu, tidak lagi menunggu putusan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Diihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan 

dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

a) Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena 

terggugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah 

dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir. 

b) Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa 

gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah 
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hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon 

hadir dalam sidang dan mohon putusan. 

c) Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat 

dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak 

atau para pihak. 

Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan dibagi 

kepada 4 (empat) macam, yaitu: 

a) Putusan tidak menerima gugatan penggugat, yaitu gugatan 

penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena tidak 

terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil. 

b) Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang 

dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi 

ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. 

c) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan 

menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil 

gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti. 

d) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan 

yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat. 

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditmbulkan, 

putusan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

a) Putusan Diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan 

yang sah menurut hukum. 
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b) Putusan Konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum 

baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi 

keadaan hukum tersebut. 

c) Putusan Kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum 

kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan 

untuk memenuhi prestasi. 

b. Bentuk dan Isi Putusan 

Suatu putusan terdiri dari 5 (lima) hal yaitu sebagai berikut: 

a) Kepala putusan 

Pada bagian kepala putusan tertulis judul putusan dan nomor 

putusan dibawahnya. Dibawahnya tertulis “BISMILLAAHIRROH-

MAANIRROHIM” dengan huruf besar diikuti dengan “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA” dengan huruf besar. 

b) Nama pengadilan dan jenis perkara 

Misalnya, Pengadilan Agama Jakarta Timur mengadili 

perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis 

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat. 
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c) Identitas para pihak 

Bagian ini berisi tentang identitas penggugat dan tergugat 

atau pemohon dan termohon dan kuasa hukumnya secara lengkap. 

d) Tentang duduk perkara 

Bagian ini menggambarkan dengan singkat, jelas dan 

kronologis persidangan mulai dari usaha perdamaian, dalil gugatan, 

jawaban tergugat, replik, duplik, bukti, saksi, hasil pemeriksaan 

setempat bila ada, hasil pemeriksaan jaminan bila ada dan 

kesimpulan para pihak. 

e) Kaki putusan 

Kaki putusan berisi tentang hari dan tanggal putusan, nama 

Majelis Hakim, Panitera Pengganti, jumlah biaya perkara dan 

penanggung biaya perkara. 

c. Kekuatan Hukum Putusan 

Putusan pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Kekuatan mengikat 

Putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara. Dalam arti 

positif, yaitu bahwa yang telah diputus hakim harus dianggap benar (res 

judicato pro veritate habetur). Dalam arti negatif, yaitu bahwa hakim tidak 

boleh memutus lagi perkara yang sama dan pihak yang sama (nebis in 

idem) 
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b) Kekuatan pembuktian 

Artinya keputusan hakim telah memperoleh kepastian hukum, 

bukti kebenaran hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat 

dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama. 

c) Kekuatan eksekutorial 

Yaitu kekuatan yang dilaksanakan putusan peradilan itu secara 

paksa oleh aparat negara (executorial e kracht, executorial power). 

2) Penetapan 

Penetapan disebut al-isbat (Arab) atau beschiking (Belanda),  yaitu 

keputusan Pengadilan Agama atas perkara permohonan (volunter), 

misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali 

adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan 

merupakan jurisdictio voluntaria (bukan peradilan yang sesungguhnya), 

karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. 70 

a. Bentuk dan Isi Penetapan 

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan putusan, yang 

membedakannya adalah sebagai berikut: 

a) Hanya mengandung satu pihak yang berperkara. 

b) Tidak ada kata “berlawanan dengan” seperti pada putusan. 

c) Tidak ada kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan, 

melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon. 

                                                           
       70 Ibid., hal 123. 
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d) Amarnya hanya berbentuk declaratoir atau konstitutif

e) Menggunakan kata “menetapkan”.

f) Biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon.

g) Tidak ada reconventive dan intervensi.

h) Tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi.

Penetapan sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon 

yang tidak berlawan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi 

menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (declaratoir) atau 

menciptakan (constitutoir).71 

b. Kekuatan Hukum Penetapan

Putusan volunter hanya mempunyai kekuatan hukum sepihak, yaitu 

untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang 

memperoleh hak daripadanya. Pihak lain tidak dapt dipaksakan untuk 

mengikuti kebenaran hal-hal yang dideklarasikan dalam putusan volunter, 

karena itu pula maka putusan volunter tidak mempunyai kekuatan hukum 

sebagai pembuktian. 

 71 Roihan A. Rasyid, Op.Cit., hal 214. 




