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ABSTRAK 

 

Sepanjang tahun 2019 di Pengadilan Agama Magetan telah 

memutus perkara perceraian yang disertai dengan pembagian 

harta bersama sebanyak empat perkara. Dari keempat perkara 

timbul dinamika hukum dalam putusannya, yaitu tentang 

penggunaan hak ex officio dengan mengacu kepada peraturan 

perundang-undangan serta penerapan asas ius contra legem 

dalam memutuskan perkara.  

Fokus kajian dalam tesis ini adalah penerapan hak ex officio 

hakim dan asas ius contra legem dalam perkara pembagian 

harta bersama di Pengadilan Agama Magetan perspektif hukum 

progresif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

pendekatan hukum progresif, yang mempelajari tentang 

bagaimana hukum itu diterapkan apakah sudah sesuai dengan 

prinsip keadilan yang menjadikan hukum untuk manusia. 

Sedangkan teori yang digunakan adalah penemuan hukum 

dengan karakteristik hukum progresif.  

Bahwa penggunaan hak ex officio dengan mengaplikatifkan 

asas ius contra legem semata-mata bertujuan untuk melindungi 

kepentingan hukum para pencari keadilan dengan 

menggunakan semangat hukum progresif yang mendasarkan 

pada kepentingan hukum pencari keadilan yang lebih harus 

dikedepankan daripada hanya sekedar mengacu kepada aturan-

aturan yang sudah terkodifikasi, meskipun demikian para 

hakim tidak meninggalkan asas-asas hukum yang menjadi 

dasar berfikir dan bertindak hakim dalam memeriksa, 

mengadili dan memutuskan perkara.  
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ABSTRACT 

 

Throughout 2019 the Magetan Religious Court has decided on 

divorce cases accompanied by the distribution of joint assets of 

four cases. From the four cases, legal dynamics emerged in 

their decisions, namely regarding the use of ex officio rights 

with reference to statutory regulations and the application of 

the principle of ius contra legem in deciding cases. 

The focus of the study in this thesis is the application of the ex 

officio rights of judges and the principle of ius contra legem in 

the case of sharing assets in the Magetan Religious Court with 

a progressive legal perspective. The approach used in this 

research is the progressive legal approach, which studies how 

the law is applied whether it is in accordance with the 

principles of justice that make law for humans. Meanwhile, the 

theory used is legal discovery with the characteristics of 

progressive law. 

Whereas the use of ex officio rights by applying the principle of 

ius contra legem solely aims to protect the legal interests of 

justice seekers by using the spirit of progressive law which is 

based on legal interests of justice seekers which must be put 

forward rather than merely referring to codified rules however, 

the judges do not abandon the legal principles which form the 

basis of the judges' thinking and actions in examining, hearing 

and deciding cases. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, hakim dalam mengadili perkara 

tidak boleh memihak (parsial). Asas dalam persidangan 

yang tidak memihak sering disebut dengan imparsial. 

Artinya, hakim tidak diperkenankan memihak dalam 

mengadili sebuah perkara. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman.1 Akan tetapi, pada beberapa 

kondisi tertentu saat keadilan dan kemanfaatan harus 

diutamakan, maka hakim diperkenankan untuk 

menyeimbangkan kondisi tersebut, yang mana hal ini 

didasarkan pada Pasal 4 ayat (2).  

Bahwa aturan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) 

tersebut mengharuskan hakim tidak boleh memihak, namun 

dalam ayat kedua (2) karena alasan tertentu hakim dapat 

memutuskan untuk menyeimbangkan kondisi yang timpang 

antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dalam hal 

ini perlu dipahami bahwa menyeimbangkan kondisi dalam 

 
1 Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, “Pengadilan 

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.   
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hal ini tidaklah sama dengan memihak, namun sebagai 

perwujudan dari sikap adil seorang hakim.2 

H.L.A Hart berpendapat dalam setiap sistem hukum 

ada sebuah bidang luas dan penting yang terbuka bagi 

pelaksanaan diskresi oleh pengadilan dan para petugas 

lainnya, supaya standar-standar yang awalnya kabur 

menjadi pasti dalam menyelesaikan ketidakpastian 

Undang-Undang atau dalam menjabarkan atau memerinci 

peraturan perUndang-Undangan yang hanya 

dikomunikasikan secara garis besar oleh preseden 

otoritatif.3  

Sistem hukum acara perdata yang terdapat di dalam 

HIR/RBG mengandung perintah kepada hakim, agar 

berperan untuk memimpin persidangan mulai dari 

permulaan proses beperkara sampai dengan berakhirnya 

proses perkara tersebut. Sistem hukum acara tersebut sesuai 

dengan pikiran tradisional Indonesia, yang mengutamakan 

kepentingan masyarakat untuk menghendaki bahwa suatu 

perkara diajukan pada hakim. Dengan begitu maka negara 

 
2 Lihat Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 

tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan membantu pencari keadilan dan 

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.   
3 H.L.A Hart, The Concept Of Law, diterjemahkan oleh M. Chozim, 

Konsep Hukum, (Bandung: Nusa Media, Cet.V, 2011), 210-211. 
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wajib menyelesaikan perkara tersebut, sehingga perkara 

dapat berakhir secara mutlak.4 

Secara independen peran penting dan strategis dari 

jabatan hakim adalah menebarkan justice for people untuk 

melakukan rule breaking. Peran tersebut akan terealisasi 

apabila hakim mendedikasikan dirinya sebagai penjaga dan 

penegak keadilan. Semangat pembebasan untuk 

menemukan dan mewujudkan keadilan dalam teks Undang-

Undang, yang terkadang tidak jelas ataupun belum ada 

aturannya merupakan implementasi dari semangat hukum 

progresif. Hal tersebut dalam hermeneutika hukum 

dilakukan melalui tahapan konstatir, kualifikasi serta 

konstituir dengan metode sinergi dialektika tafsir tekstual 

dan kontekstual yang menjadi sarana untuk menangkap 

serta menerapkan makna keadilan hukum dalam putusan 

hakim.5 

Hakim dalam memeriksa sebuah perkara, memiliki 

hak untuk menentukan jalannya persidangan dan akan 

diputus seperti apa. Namun, setiap putusan yang diambil 

 
4 Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2014), cet-1, 36-37.   
5 Shinta Dewi Rismawati, Menebarkan Keadilan Sosial dengan 

Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum, Jurnal Hukum Islam (JHI), 

Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, 12. Diambil dari website : http://e-

journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi.  

http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi
http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi
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harus didasarkan kepada tangung jawab dan pertimbangan 

hukum yang matang, sebab hal ini adalah amanah dari 

Undang-Undang.6 Menurut pendapat Satjipto Raharjo, 

hakim mengalami dan membuat pilihan yang tidak mudah. 

Hakim yang menyadari benar bahwa dalam dirinya terjadi 

pergulatan kemanusiaan, dihadapkan pada aturan hukum, 

fakta-fakta, argumentasi advokat dan lebih dari itu masih 

harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Hakim 

juga perlu menangkap kegelisahan, penderitaan, dan 

keluhan dari suara-suara yang tidak terdengar. Alangkah 

mulianya tugas seorang hakim. Mendengarkan, melihat, 

membaca, lalu menjatuhkan pilihan yang adil adalah 

pekerjaan yang amat berat, sebab hal tersebut sangat 

menguras tenaga dan pikiran.7 

Tugas hakim sebagai judge made law (pencipta 

hukum) dituntut untuk bisa berpikir secara falsafati dalam 

memutuskan sebuah perkara, di samping itu seorang hakim 

juga harus bisa menjadi pemutus perkara dengan menggali 

 
6 Lihat Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009, (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung 

jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan 

putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan 

hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan 

benar.   
7 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas Media 

Nusantara, Cet. III, 2008), 92.   
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hukum dan menciptakan terobosan hukum yang progresif 

bukan stagnan (jumud). Oleh sebab itu, dalam memutuskan 

sebuah perkara wajib menegakkan nilai-nilai keadilan di 

tengah-tengah masyarakat. Karena hakim merupakan 

pejabat yang memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak-hak tertentu,8 seperti halnya hakim 

dalam memutuskan perkara diperkenankan untuk 

menyimpangi aturan-aturan yang sudah termaktub dalam 

landasan dasar sebuah perkara untuk diputuskan, atau hal 

ini sering disebut sebagai ius contra legem, selain daripada 

itu hakim juga mempunyai hak ex officio.  

Secara istilah hak ex officio memang tidak 

ditemukan dalam peraturan yang tertulis di Indonesia, dan 

istilah tersebut lahir dalam ruang akademik yang 

membudaya di kalangan praktisi hukum terutama hakim. 

Dari segi bahasa latin  hak ex officio memiliki padanan kata 

dengan ambtshalve (bahasa Belanda) yang berarti karena 

jabatan.9  Dalam hal ini Subekti mengungkapkan hak ex 

officio adalah hak yang karena jabatannya, tidak 

 
8 Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah pertrama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang 50 Tahun 

2009 Tentang Peradilan Agama.   
9 Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda, (Jakarta: 

Djambatan, 1999), 22.   
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berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak 

berdasarkan atas suatu permohonan.10 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai 

badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman 

menentukan bahwa putusan hakim harus 

mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, 

filosofis dan sosiologis. Hal tersebut ditujukan agar putusan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan berorientasi 

pada keadilan hukum, keadilan moral dan masyarakat.11 

Bahwa sepanjang tahun 2019 Pengadilan Agama 

Magetan telah memutuskan empat (4) Perkara harta 

bersama, yang mana ketiga perkara tersebut diputus oleh 

majelis hakim pemeriksa perkara dengan masing-masing 

mendapatkan ½ bagian dan satu perkara diputus dengan 

membagi harta bersama sebesar 2/3 bagian menjadi hak 

istri (pihak Tergugat Rekonvensi) dan 1/3 bagian menjadi 

hak suami (Penggugat Rekonvensi). Pertimbangan majelis 

hakim dalam memutuskan ½ bagian bagi masing-masing 

pihak ataupun 1/3 bagian dan 2/3 bagian terdapat 

perbedaan sudut padang dan terkesan sama-sama 

 
10 Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradana 

Paramita, Cet. ke-4, 1979), 43.   
11 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif 

Hukum Progresif, (Sinar Grafika : Jakarta 2018), 126. 
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menggunakan hak ex officio dalam menjatuhkan putusan, 

tanpa melihat dan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, 

sosiologis dan filosofis, yang mana putusan-putusan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Pertama, dalam putusan perkara nomor 

0578/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 23 Oktober 2019 

majelis hakim memutuskan perkara dengan memberikan ½ 

bagian sama rata kepada kedua pihak, dengan 

pertimbangan antara pihak Penggugat dan Tergugat telah 

mengakui objek tersebut sebagai harta yang diperoleh 

selama masa ikatan perkawinan dari hasil bekerja 

Penggugat, dan objek tersebut telah dikuasi oleh pihak 

Tergugat. Bahwa selama objek tersebut dikuasai oleh pihak 

Tergugat, pihak Penggugat tidak pernah menikmati harta 

tersebut. Sehingga dikarenakan pihak Penggugat dan 

Tergugat telah mengakui objek tersebut sebagai harta yang 

didapat pada masa ikatan perkawinan, serta berdasarkan 

keterangan para saksi-saksi dari kedua pihak, maka harta 

bersama tersebut dibagi secara sama rata (½ bagian).12 

Kedua, dalam perkara nomor 

0536/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 11 November 2019 

 
12 Diambil dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 

0578/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 23 Oktober 2019. 
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majelis hakim hanya menimbang bahwa harta bersama 

yang di dalilkan oleh pihak Penggugat tidak ada bantahan 

secara serius dari pihak Tergugat, meskipun dalam 

pembuktiannya Penggugat sendiri juga kesulitan untuk 

membuktikan dalil-dalilnya. Bahkan dalam tahap 

pembuktian jika dilihat dari sisi hukum acara perdata 

pembuktian yang dilakukan oleh pihak Penggugat lemah, 

namun dalam putusannya majelis hakim membagi harta 

bersama tersebut dengan bagian masing-masing sebesar ½, 

tanpa melihat sisi-sisi kontribusi dan distribusi kedua 

pihak.13 

Ketiga, dalam perkara nomor 

0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 16 Desember 2019 

majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut hanya 

menimbang berdasarkan harta bersama (obyek sengketa) 

baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak 

sebagian dikuasi oleh masing-masing para pihak, maka 

dengan dasar hal tersebut majelis hakim memutuskan untuk 

membagi dengan bagian masing-masing sebesar ½ bagian 

tanpa mempertimbangkan asal-usul harta tersebut.14 

 
13 Diambil dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 

0536/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 11 November 2019. 
14 Diambil dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 

0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 16 Desember 2019. 
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Bahwa dari ketiga putusan tersebut keseluruhannya 

membagi dengan besar masing-masing sebesar ½ bagian, 

namun dalam perkara nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Mgt 

tertanggal 27 Juni 2019, dalam putusannya majelis hakim 

membagi harta bersama tersebut dengan 1/3 bagian 

menjadi hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, 

sedangkan 2/3 bagiannya menjadi hak Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa pertimbangan 

majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut melihat 

dari fakta hukum yang digali dalam persidangan (proses 

pembuktian), apabila Penggugat Rekonvensi (Tergugat 

Konvensi) tidak berkontribusi secara sepenuhnya dalam 

memperoleh harta bersama tersebut, yang mana pihak 

Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang 

seluruhnya mendominasi perolehan harta bersama tersebut 

dikarenakan pihak Tergugat Rekonvensi (Penggugat 

Konvensi) selama ini bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita 

di luar negeri. 15 

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan 

majelis hakim tersebut dalam memutuskan perkara harta 

bersama di Pengadilan Agama Magetan tentu membuat 

 
15 Diambil dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 

156/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 27 Juni 2019. 
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peneliti mengalami kejanggalan, yakni perbedaan sudut 

pandang dalam memutuskan perkara yang sama dengan 

komposisi nilai pembuktian yang sama, akan tetapi dalam 

ijtihadnya terdapat perbedaan yang signifikan. Setidaknya 

dari putusan-putusan tersebut tidak ada majelis hakim yang 

menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai 

dasar dalam memutuskan harta bersama, dan 

keseluruhannya membagi dengan mengacu pada fakta-fakta 

yang muncul dalam persidangan. Namun terhadap tiga (3) 

putusan yang membagi rata ½ bagian bagi para pihak tidak 

melihat sisi asal muasal harta tersebut, tidak 

mempertimbangkan pula apakah ada perjanjian pembagian 

harta bersama apabila ada perselisihan (perceraian), tidak 

juga melihat aspek apakah selama perkawinan berlangsung 

ada pihak yang lalai dalam menjalankan hak dan 

kewajibannya, yang mana hal ini tentu berbeda dengan 

putusan dalam perkara nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Mgt 

tertanggal 27 Juni 2019. Dimana majelis hakim tidak hanya 

melihat dari sisi yuridisnya semata untuk membagi dengan 

bagian sama rata, akan tetapi juga melihat sisi kontribusi 

dan distribusinya, sehingga majelis hakim berani 

menyimpangi ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum 
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Islam dengan tidak membagi harta bersama tersebut secara 

sama rata. 

Bahwa tindakan hakim dalam putusan nomor 

0156/Pdt.G/2019/PA.Mgt tersebut merupakan cerminan 

dari adanya terobosan hukum mengunakan jabatannya 

sebagai hakim dengan menerapkan asas ius contra legem. 

Namun dalam hal ini tentu tidak serta merta dapat 

dikatakan sebagai putusan yang adil, mengandung 

kemanfaatan hukum ataupun kepastian hukumnya, 

sehingga dengan begitu perlu diuraikan lebih mendalam 

berkaitan dengan batasan-batasan penggunan hak ex officio 

hakim dengan mengunakan asas ius contra legem, yang 

tentunya harus didasarkan pula pada pertimbangan-

pertimbangan yang matang, supaya tidak merugikan para 

pihak (subjek hukum). Disamping hal tersebut, juga perlu 

dipertimbangkan apakah pengambilan hukum majelis 

hakim dengan menggunakan asas ius contra legem tersebut 

sudah berbanding lurus dengan kaidah-kaidah penemuan 

hukum yang progresif, sehingga hak-hak subjek hukum di 

mata hukum sama-sama terlindungi atau justru telah 

terciderai oleh putusan hakim tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis 

tertarik dan merasa hal ini penting untuk diteliti, karena 
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terhadap putusan majelis hakim tersebut tercermin 

perbedaan ijtihad juga sudut pandang dalam memutus 

perkara, yang mana disatu sisi hakim menampilkan 

coraknya dalam memutus sebagai corong Undang-Undang, 

namun diputusan yang lain putusan majelis hakim tersebut 

menampilkan terobosan hukum baru dengan semangat teori 

hukum progresif, yaitu dengan berani keluar dari 

mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian 

menjatuhkan putusan dengan menganut asas ius contra 

legem.  Sehingga terhadap putusan tersebut menjadi 

kontras, saat melihat konteks Indonesia sebagai negara 

yang menganut supremacy of law yang mengindikasikan 

segala tindakan dan keputusan penyelenggara negara harus 

berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Selain itu, 

Indonesia juga menganut civil law yang cenderung 

mengutamakan hukum tertulis yaitu dalam bentuk 

peraturan perUndang-Undangan. Oleh sebab itu, setiap 

putusan hakim di Indonesia harus berdasarkan pada hukum 

yang tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian 

hukum dan menghindari adanya perbedaan putusan hakim 

yang satu dengan hakim yang lainnya.16 maka Penulis ingin 

 
16 Erwin, Penegakan Supremasi hukum ( Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), 122. 
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membahas masalah ini dalam sebuah Tesis yang berjudul:  

“Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Ius Contra 

Legem Dalam Perkara Perceraian dan Pembagian 

Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan 

Perspektif Hukum Progresif” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan hak ex officio dan asas ius contra 

legem dalam memutuskan perkara perceraian dan 

pembagian harta bersama perspektif hukum progresif  ? 

2. Bagaimana korelasi penerapan hak ex officio dan asas 

ius contra legem dengan asas kepastian hukum, 

keadilan dan kemanfaatan hukum dalam putusan 

perkara perceraian dan pembagian harta bersama 

perspektif hukum progresif ? 

3. Bagaimana batasan penggunan hak ex officio dan asas 

ius contra legem dalam memutuskan perkara perceraian 

dan pembagian harta bersama perspektif hukum 

progresif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti dalam penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Hal ini penting untuk diteliti agar diketahui terkait 

penerapan hak ex officio hakim dalam memutuskan 

perkara perceraian dan pembagian harta bersama. 

2. Hal ini penting untuk diteliti agar diketahui 

bagaimanakah korelasi penerapan hak ex officio dengan 

asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaataan 

hukum dalam putusan perkara perceraian dan 

pembagian harta bersama. 

3. Hal ini penting untuk diteliti agar diketahui batasan 

penggunan hak ex officio dalam memutuskan perkara 

perceraian dan pembagian harta bersama. 

 

D. Manfaat Penilitian 

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila 

penelitian tersebut mampu memberi manfaat bagi berbagai 

pihak. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian 

ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi 

jawaban dan analisis akademik atas putusan-

putusan hakim Pengadilan Agama yang memutus 

dengan mengesampingkan aturan perUndang-

Undangan dan menggunakan hak ex officio dengan 



15 

 

 

disertai penerapan asas ius contra legem demi 

mencapai putusan dengan memuat unsur keadilan 

hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum  

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

khususnya dalam putusan-putusan pembagian harta 

bersama pasca terjadinya perceraian;  

b. Memberikan tambahan pengetahuan dalam hukum 

perkawinan di Indonesia terutama dalam hal 

pembagian harta bersama dalam perkara perceraian 

dengan analisis hukum progresif oleh hakim-hakim 

di Pengadilan Agama.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi bagi hakim Pengadilan Agama 

dalam pertimbangannya memutus perkara di 

Pengadilan Agama untuk memutus sesuai dengan 

kebutuhan dalam masyarakat, terutama permasalahan 

pembagian harta bersama. Bagi advokat penelitian ini 

diharapkan menjadi tambahan pertimbangan dalam 

pendampingan klien terkait dengan perkara pembagian 

harta bersama, bahwa masyarakat bisa mendapatkan 

pembagian hak yang seadil-adilnya. Bagi masyarakat, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat 
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lebih mudah memahami, bahwa pembagian harta 

bersama bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi masing-masing keluarga, dan tidak selalu 

diputus dengan bagian yang sama. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Penulis telah melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu, yang jenis penelitiannya memiliki relevansi 

dengan penelitian ini. Upaya dalam pengkajian pembagian 

harta bersama atas penerapan hak ex officcio hakim dengan 

menggunakan asas ius contra legem telah dilakukan dan 

dikaji dari berbagai sudut pandang, dari berbagai kajian 

yang paling relatif mendekati kajian saya adalah kajian 

yang dilakukan oleh:  

Diantara karya yang membahas pembagian harta 

bersama adalah pertama, Menuk Sukma Prabawati yang 

membahas tentang “Pembagian Harta Bersama Akibat 

Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan 

Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 

1372/Pdt.G/2011/Pa.Ba)” dengan menganalisis putusan 

yang pembagiannya untuk suami 2/5 dan untuk istri 3/5, hal 

ini disebabkan karena istri lebih berperan dalam 

mendapatkan ekonomi untuk keluarga. Pada tesis tersebut 
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lebih fokus terhadap dasar hukum yang digunakan hakim 

dalam memutus perkara tersebut, sehingga putusan tersebut 

tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).17 Hal 

ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

yaitu lebih fokus terhadap penerapan hak ex officio hakim 

dengan menggunakan asas ius contra legem dalam 

memutus perkara pembagian harta bersama yang akan 

penulis kaji dengan perspektif hukum progresif. 

Kemudian yang kedua, yaitu karya Joko Santoso 

yang berjudul “Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi 

Pasangan Yang Bercerai dalam Kompilasi Hukum Islam 

Menurut Perspektif Filsafat Hukum”. Pada tesis tersebut 

Joko berusaha mengkaji pasal 85-97 terkait dengan harta 

bersama dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum, 

yakni nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. 

Hal ini dengan melihat fenomena sosial yang terjadi 

berdasarkan peranan suami dan istri dalam keluarga.18 

 
17 Menuk Sukma Prabawati, Pembagian Harta Bersama Akibat 

Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan 

Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/Pa.Ba), Tesis IAIN 

Purwokerto, 2016, www.repository.iainpurwokerto.ac.id. Diakses pada 

tanggal 19 Januari 2021. 
18 Joko Santoso, Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi 

Pasangan yang Bercerai dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut 

Perspektif Filsafat Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015, www.digilib.uin-

suka.ac.id. Diakses pada 19 Januari 2021. 

http://www.repository.iainpurwokerto.ac.id/
http://www.digilib.uin-suka.ac.id/
http://www.digilib.uin-suka.ac.id/
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Berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu penulis 

berusaha mengkaji teori hukum progresif terhadap putusan 

yang mendasarkan pada hak ex officio-nya hakim untuk 

menggunakan asas ius contra legem. 

Untuk karya ketiga, yaitu tesis Elti Yunani, SH., 

mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Program 

Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 

2009 dalam tesisnya dengan judul “Pelaksanaan Pembagian 

Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Praktik di Pengadilan 

Agama Bandar Lampung”. Fokus pembahasan penelitian 

ini berkaitan dengan praktik pelaksanaan pembagian harta 

bersama atau gono-gini di Pengadilan Agama Bandar 

Lampung Propinsi Lampung dan meneliti hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama 

atau gono-gini di Pengadilan Agama Bandar Lampung.19 

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Persamaannya terdapat pada pembahasan pembagian harta 

bersama di lingkup Pengadilan Agama. Sedangkan 

perbedaan dengan tesis yang akan penulis teliti adalah: 

 
19 Elti Yunani, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) 

dalam Praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung, Tesis Universitas 

Diponegoro, 2009, www.repository.undip.ac.id. Diakses pada 19 Januari 

2021.   

http://www.repository.undip.ac.id/
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pertama, penelitian Elti Yunani, SH., membahas tentang 

pelaksanaan pembagian harta bersama atau harta gono-gini 

di Pengadilan Agama Lampung. Sedangkan yang penulis 

bahas dalam tesis ini adalah tentang analisis hukum 

progresif terkait dengan model pembagian harta bersama di 

Pengadilan Agama Magetan atas dasar ex officio hakim 

dengan menggunakan asas ius contra legem.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Elti Yunani, 

SH, meneliti tentang pelaksanaan praktik pembagian harta 

bersama di Pengadilan Agama Bandar Lampung, 

sedangkan yang penulis teliti berkaitan tentang batasan 

ijtihad hakim Pengadilan Agama Magetan dalam perkara 

pembagian harta bersama dengan menggunakan hak ex 

officio hakim serta asas ius contra legem yang akan 

dianalisis dengan perspektif hukum progresif. 

Untuk karya yang keempat dilakukan oleh M. 

Sapuan, mahasiswa Fakultas Syariat Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 dalam 

skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160 

/Pdt.G/2005/Pa.Yk. Tentang Pembagian Pembagian Harta 

Bersama)”. Penelitian yang dilakukan oleh M. Sapuan 
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tersebut meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap 

alasan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam 

membuat suatu putusan sengketa harta bersama, dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan 

putusan sengketa harta bersama. Persamaan dan perbedaan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Sapuan dengan 

penulis, yang pertama adalah sama-sama membahas produk 

dari pengadilan agama berupa putusan pengadilan agama 

mengenai pembagaian harta bersama. Persamaan yang 

kedua adalah pendekatan yang digunakan sama-sama 

menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif.20 

Sedangkan Perbedaannya adalah putusan yang diteliti oleh 

M. Sapuan tentang pembagaian harta bersama telah sesuai 

dengan KHI, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis 

adalah putusan hakim pengadilan agama dalam pembagian 

harta bersama yang menyimpangi ketentuan KHI ataupun 

Undang-Undang yang mengaturnya dengan menggunakan 

asas ius contra legem. Perbedaan yang selanjutnya yaitu 

pada perspektif yang digunakan dalam analisis penelitian, 

 
20 M. Sapuan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta 

Bersama studi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 

160/Pdt.G/2005/Pa.Yk (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 

www.digilib.uin-suka.ac.id. Diakses pada 19 Januari 2021. 

http://www.digilib.uin-suka.ac.id/
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analisis penelitian yang digunakan oleh M. Sapuan adalah 

analisisa perspektif hukum Islam, sedangkan analisis yang 

digunakan penulis dalam tesis ini adalah analisis perspektif 

hukum progresif. 

Kemudian yang kelima, yaitu karya Fitroh Nur’aini 

Layly, yang berjudul Model Pembagian Harta Bersama 

Perspektif Hukum Progresif (Studi Multikasus Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan Putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta). Dalam 

tesis tersebut penulis berusaha mengkaji analisis 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang 

pembagian harta bersama perspektif hukum progresif 

beserta analisis tujuan hukum hakim dalam memutus 

putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang 

pembagian harta bersama.21 Pada tesis tersebut lebih fokus 

 
21 Fitroh Nur’aini Layly “Model Pembagian Harta Bersama 

Perspektif Hukum Progresif (Studi Multikasus Putusan Pengadilan Agama 
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kepada tujuan hukum beserta pertimbangan-pertimbangan 

apa saja yang digunakan hakim dalam menyimpangi 

ketentuan Pasal 97 KHI yang dilakukan dengan 

mengkomparasikan putusan antar pengadilan agama. Hal 

ini berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu 

penulis berusaha mengkaji dengan teori hukum progresif 

terhadap penerapan hak ex officio-nya hakim untuk 

menggunakan asas ius contra legem dalam menemukan 

pembaharuan hukumnya, demikian juga penulis akan 

meneliti secara mendalam apakah penerapan asas-asas 

tersebut dalam hal pembagian harta bersama sudah 

menjamin hak-hak konstitusional para pihak. 

Kemudian yang keenam, yaitu karya Umi Choiriah 

yang berjudul Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. Dalam tesis tersebut penulis 

berusaha mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam 

pembagian harta bersama berdasarkan keadilan fairness 

dalam menentukan pembagian harta bersama yang melihat 

peran dan tanggung jawab suami istri dalam berumah 

tangga serta perspektif keadilan distributif  John Rawls 

 
Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan Putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)”, IAIN Ponorogo, 2017, 

www.etheses.iainponorogo.ac.id. Diakses pada 19 Januari 2021.  

http://www.etheses.iainponorogo.ac.id/
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terhadap dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor: 

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.22 Berbeda dengan apa yang 

akan penulis teliti, yaitu penulis berusaha mengkaji dengan 

teori hukum progresif terhadap hasil putusan hakim yang 

mendasarakan pada penerapan hak ex officio-nya hakim 

untuk menggunakan asas ius contra legem. 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan 

diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. 

 

F. Kerangka Teoritik 

Untuk membedah masalah dalam mengkaji  

“Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra 

Legem dalam Perkara Pembagian Harta Bersama di 

Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif”, 

maka kerangka teori yang diajukan penulis adalah sebagai 

berikut :  

Menurut hukum Islam, wanita diletakkan pada 

kerangka yang sama dengan laki-laki. Apabila laki-laki 

dapat melakukan muamalah, demikian pula dengan wanita. 

 
22 Umi Choiriah, Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, IAIN Ponorogo, 2018, 

www.etheses.iainponorogo.ac.id. Diakses pada 19 Januari 2021.  

http://www.etheses.iainponorogo.ac.id/
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Namun, bukan berarti Islam memberikan kepada kaum 

wanita kedudukan yang sama persis dengan kedudukan 

kaum laki-laki. Islam secara jujur dan bertangungg jawab 

tetap meletakkan dan mengakui adanya perbedaan-

perbedaan yang bijaksana antara kaum laki-laki dan 

wanita.23  

Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai 

definisi keadilan, yang bukan tidak mungkin antara satu 

masyarakat manusia dengan yang lainnya berbeda dalam 

mengartikan keadilan hukum. Artinya fleksibelitas produk 

keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia 

dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan kepada 

Allah adalah produk hukum yang ada, dan tetap 

menempatkan Allah sesuai proporsi-Nya sebagai Tuhan, 

dan kegiatan manusia dalam formulasi tujuan hukum 

berupa keadilan juga tetap berada dalam koridor ibadah 

kepada-Nya.24 Sehingga, dengan memadukan antara 

konsep keadilan yang digadang-gadangkan pada masa 

sekarang ini dengan Islam sebagai agama rahmatan lil 

‘alamin, yang memberi tuntunan dan pedoman hidup 

 
23 Enslikopedi Hukum Islam, dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.), cet. I 

(Jakarta:PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.2001) VI: 1920. 
24 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep 

Kewarisan Bilateral Hazairin, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 153-154. 
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menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk 

memperoleh kesejahteraan hidup dan kebahagiaan di 

akhirat, maka diharapkan akan memberikan pemecahan 

masalah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

manusia, baik laki-laki maupun perempuan.25 

Kajian keadilan tersebut di atas merupakan salah 

satu nilai dasar dalam hukum, sebagaimana yang 

ditawarkan oleh Radbruch, yaitu kepastian, keadilan, dan 

kemanfaatan.26 Nilai dasar hukum selanjutnya adalah 

kemanfaatan hukum sebagai tujuan dasar hukum itu 

sendiri. 

Pengadilan Agama yang dalam konteks kenegaran 

disebut sebagai lembaga pemutus sebuah perkara 

(sengketa) yang memuat diantaranya tentang sengketa 

munakahat, kewarisan, dan wakaf atau dalam cakupan 

luasnya mengatur hukum-hukum dalam keluarga, 

setidaknya adalah merupakan usaha para mujtahid muslim 

Indonesia untuk membentuk fikih ala Nusantara yang 

 
25  Jaih Mubarok,  Ijtihad Kemanusiaan (Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2005), 146. 
26  Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis 

Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, (Jakarta: Kompas, 2008), 86. 
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sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang 

berlaku di Indonesia.27 

Sebagai salah satu pilar dalam proses peradilan dan 

penegakan hukum di wilayah yudikatif, yaitu menerima, 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang 

masuk ke pengadilan, hakim mempunyai tugas dalam 

menentukan proses penegakkan hukum dan keadilan 

melalui putusan-putusannya. Tugas yang demikian itu 

disebut dengan rechtsvinding, yaitu proses menemukan 

hukum melalui putusan-putusannya. 

Tugas hakim secara filosofis harus mengerahkan 

segala kemampuan meliputi kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk 

menemukan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat. Karena pencari keadilan tentu 

sangat mengharapkan perkara yang diajukan ke pengadilan 

dapat diselesaikan dan diputus oleh hakim yang profesional 

dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga 

menghasilkan putusan-putusan yang tidak hanya 

berorientasi kepada keadilan yang berdasarkan hukum 

(legal justice) semata, tetapi juga berdimensi kepada 

 
27 A. Ridwan Halim, Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1987), 130. 
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keadilan berdasarkan nilai-nilai moral (moral justice) dan 

keadilan yang berdasar kepada rasa keadilan masyarakat.28 

Hakim dalam memutus perkara wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat, tidak hanya berpedoman kepada 

Undang-Undang atau perkara tertulis. Meskipun kepastian 

hukum dapat terwujud dengan adanya Undang-Undang, 

tetapi di sisi lain juga memiliki kelemahan, yaitu sifat statis 

dan kaku, sehingga terkadang tidak sesuai dengan 

perkembangan masyarakat. 

Setiap hakim dalam membuat putusan harus 

memuat tiga unsur, yaitu keadilan (Gerectigkeit), kepastian 

hukum (rechtsiherheit) dan kemanfaatan 

(zwechtmassigkeit). Ketiga unsur tersebut harus 

dipertimbangkan dan diterapkan secara proposional, 

sehingga mampu melahirkan putusan yang berkualitas yang 

diharapkan oleh para pencari keadilan.  

Setiap hakim dalam menerapkan hukum harus ada 

sumber hukum berupa hukum-hukum tertulis yang sudah 

terkodifikasi. Saat memeriksa dan memutus perkara, 

menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tidak 

 
28 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta: UII 

Press, 2006),  5-6.   
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selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, 

sehingga tidak jarang seorang hakim harus menemukan 

sendiri hukum itu untuk melengkapi hukum yang sudah ada 

dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatifnya 

sendiri harus menemukan hukum, karena hakim tidak boleh 

menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak 

lengkap atau samar-samar.29 

Selain itu, setiap hakim tentunya menggunakan 

interpretasi hukum dalam melakukan penemuan hukum. 

Berbagai metode interpretasi itu merupakan argumentasi 

yang membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan. 

Proses dalam penemuan hukum menjawab beberapa 

pertanyaan urgen tentang bagaimana mengualifikasikan 

hukum atas peristiwa konkret baik yang diajukan melalui 

pengadilan maupun diselesaikan di luar pengadilan. 

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan 

mengkaji penerapan hak ex officio hakim dan asas ius 

contra legem dalam pembagian harta bersama, yang mana 

putusan hakim tersebut merupakan hasil ijtihad dengan 

menerapan hak ex officio hakim dan asas ius contra legem. 

Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan kajian secara 

 
29  Ibid.,., 
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mendalam, dengan menggunakan pendekatan hukum 

progresif menggunakan teori penemuan hukum. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, yakni tujuan 

dasar hukum Islam merupakan wacana yang dikaji dan di 

dalamnya termuat nilai keadilan, kemaslahatan atau 

kemanfaatan dan korelasinya dengan hukum progresif, 

maka akan mampu untuk membaca secara mendalam 

terhadap hasil ijtihad majelis hakim Pengadilan Agama 

Magetan yang kaitannya dengan sikap hakim menggunakan 

hak ex officio dan asas ius contra legem dalam memutuskan 

perkara pembagian harta bersama. Sehingga akan diketahui 

apakah penerapan hak ex officio hakim dan asas ius contra 

legem tersebut sudah menjamin hak-hak konstitusional para 

pihak, sehingga terobosan hukum yang diperolah tidak 

menjadi terobosan hukum yang sesat. Namun benar-benar 

memberikan jawaban atas kegelisahan masyarakat dengan 

tidak meninggalakan asas-asas hukum yang lain seperti 

keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian 

hukum. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan 

desain penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-

analitis. Yakni penulis menggunakan cara 

menggambarkan putusan majelis hakim pada perkara 

pembagian harta bersama baik dari segi hukum acara 

perdata ataupun dari segi hukum materiel yang 

berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis 

menggunakan pendekatan hukum progresif dan 

menggali secara mendalam dengan menggunakan 

metode wawancara kepada hakim yang terlibat dalam 

memutus perkara pembagian harta bersama di 

Pengadilan Agama Magetan.30 Pada penelitian ini yang 

menjadi data adalah salinan putusan Pengadilan Agama 

Magetan yang ditopang dengan hasil wawancara 

kepada para hakim Pengadilan Agama Magetan. 

Sedangkan pendekatan penelitian merupakan 

bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai alat 

bantu untuk melakukan penelitian. Penulis 

menggunakan pendekatan hukum progresif sebagai alat 

 
30 M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), 27.   
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bantu untuk melakukan penelitian. Sedangkan teori 

merupakan seperangkat konsep, definisi, proposal yang 

berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, 

melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga 

dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan 

fenomena.31 Kemudian dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori penemuan hukum dengan 

karakteristik hukum progresif. Sehingga dalam 

penelitian ini peneliti berusaha mengkaji penerapan hak 

ex officio hakim dengan menerapkan asas ius contra 

legem dalam putusannya  menggunakan teori tersebut. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan 

pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan 

penelitian dengan memilih lokasi penelitian di 

Pengadilan Agama Magetan, dengan menganalisis 

putusan perkara tentang perceraian yang di dalamnya 

mengandung gugatan Rekonvensi terkait harta bersama 

maupun gugatan harta bersama secara murni beserta 

 
31 Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), 52.   
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dengan mengambil keterangan hakim yang ditunjuk 

sebagai majelis hakim dalam perkara tersebut. 

 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian ini 

diambilkan dari data-data kepustakaan dan lapangan, 

yang dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan referensi 

yang dijadikan sebagai rujukan utama meliputi:  

a) Wawancara Hakim Pengadilan Agama 

Magetan. 

b) Salinan Putusan Hakim Pengadilan Agama 

Magetan tentang harta bersama.  

c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 Tentang perkawinan. 

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman.  

e) Kompilasi Hukum Islam.  
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b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, yaitu:  

a) Buku-buku yang membahas mengenai 

pembagian harta bersama.  

b) Buku-buku mengenai teori hukum progresif. 

c) Buku-Buku yang membahas tentang hak ex 

officio dan asas ius contra legem. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Tersier yaitu petunjuk atau 

penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder 

yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet. 

 

4. Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Magetan 

dalam Perkara pembagian harta gono gini. Menurut 

Suadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas 

alat pengambil data pengukurnya. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara yang diperoleh melalui informan dalam hal 

ini hakim Pengadilan Agama Magetan serta dokumen 
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kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah 

literatur, peraturan perUndang-Undangan, artikel-

artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Metode Analisis yang penulis gunakan dalam 

menyusun tesis ini adalah deskriptif-analitis, analisis 

data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam 

mengolaborasikan penerapan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi 

Hukum Islam dalam memutuskan perkara harta 

bersama di Pengadilan Agama Magetan. 

 

6. Analisis Data 

Teknik analisis data ini menggunakan konsep 

dari Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman 

adalah analisis data yang dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara peneliti mempunyai konsep dasar yang 
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berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti 

artinya peneliti mempunyai kerangka penelitian yang 

disajikan kepada informan, setelah dianalisis terasa 

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dimana diperoleh 

data yang dianggap kredibel.32 Setelah proses-proses 

tersebut berlangsung maka tahap selajutnya adalah: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) adalah merangkum, 

memilih hal–hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya serta 

membuang data yang tidak perlu. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas. 

b. Data Display (Penyajian Data) adalah sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

c. Conclusion Drawing (Penarikan kesimpulan) Adalah 

analisis data terus menerus baik selama proses 

maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik 

kesimpulan, supaya mendapatkan gambaran pola 

yang terjadi. Berdasarkan hasil kesimpulan dalam 

 
32 Ibid., 337. 
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penelitian kualitatif ini, diharapkan akan diperoleh 

penemuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada.33 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai 

keseluruhan isi tesis, maka penulis mencantumkan 

sistematika penulisan tesis ini secara garis besar, supaya 

pembaca dapat mengetahui isi tesis ini secara garis besar. 

Sistematika tesis ini terbagi menjadi enam bab, dan isi 

masing-masing bab secara garis besar diuraikan sebagai 

berikut:  

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini 

berfungsi untuk memberikan gambaran tentang penelitian 

yang akan dilakukan. Pendahuluan ini meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik, metode 

penelitian yaitu pendekatan dan jenis penelitian, sumber 

data, data penelitian, teknis analisis data dan sistematika 

pembahasan.  

 
33 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 

2005) , 345. 
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Bab kedua merupakan landasan teori. Bab ini berisi 

tentang tinjauan umum teori Hukum Progresif, Penemuan 

Hukum, Hak Ex Officio dan asas Ius Contra Legem. 

Pembahasan pada bab kedua ini berguna untuk memperoleh 

konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah 

penelitian, beserta tinjauan dari beberapa hukum dan 

perUndang-Undangan yang berlaku. Bab ini juga berisikan 

kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi 

landasan dalam mendukung studi penelitian tesis ini.  

Bab ketiga berisi pembahasan tentang penerapan 

hak ex officio dan asas ius contra legem dalam memutuskan 

perkara pembagian harta gono gini Perspektif hukum 

progresif. 

Bab keempat berisi tentang pembahasan korelasi 

penerapan hak ex officio dan asas ius contra legem dengan 

asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum 

dalam putusan perkara pembagian harta gono gini 

Perspektif hukum progresif. 

Bab kelima berisi tentang pembahasan batasan 

penggunan hak ex officio dan asas ius contra legem dalam 

memutuskan perkara pembagian harta gono gini Perspektif 

hukum progresif. 
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Bab keenam merupakan bab penutup, berisi 

kesimpulan dan saran-saran dari peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PROGRESIF, 

PENEMUAN HUKUM, ASAS KEADILAN, 

KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM, HAK EX 

OFFICIO DAN ASAS IUS CONTRA LEGEM 

 

A. Hukum Progresif (Asumsi Dasar, Konsep dan 

Karakterisrtik) 

Menurut Satjipto Rahardjo salah satu sebab 

Indonesia sulit keluar dari krisis ekonomi dikarenakan 

penegakan hukumnya masih sangat buruk dan belum 

berhasil mengangkat hukum pada taraf ideal, namun justru 

menimbulkan kekecewaan yang mendalam, khususnya 

dalam hal pemberantasan korupsi.34 Untuk itu sudah 

seharusnya sektor hukum lebih diberdayakan agar 

pembangunan masyarakat dan negara dapat dilaksanakan 

sesuai dengan tata kaidahnya, seperti yang diasumsikan 

oleh Rescoe Pond bahwa hukum dapat berfungsi sebagai 

sarana rekayasa sosial (law as tool of sosial engineering) 

atau hukum sebagai sarana pembangunan (law as tool of 

 
34 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu 

Gagasan), (Newsletter No. 59 Bulan Desember 2004), (Yayasan Pusat 

Pengkajian Hukum : Jakarta, 2004), 1. 

39 
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development).35 Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum 

tersebut, maka bukan hanya dibutuhkan ketersedian hukum 

dalam arti kaidah atau peraturan semata, melainkan juga 

adanya jaminan atas perwujudan dari kaidah hukum dalam 

praktik hukum, yaitu: adanya jaminan penegak hukum yang 

baik.36 

Teori hukum tradisional mengajarkan, hukum 

merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang 

memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban 

dan kebebasannya. Yang menjadi ukuran bagi hukum 

bukanlah asumsi benar atau salah, bermoral atau tidak 

bermoral namun hukum merupakan apa saja yang 

diputuskan dan itu dilaksanakan oleh masyarakat.37 Secara 

universal, apabila ingin keluar dari dogma keterpurukan 

hukum, maka harus berani mengambil keputusan untuk 

keluar dari belenggu formalism-positivisme, sebab apabila 

hanya menyandarkan pada teori dan pemahaman hukum 

secara legalistic-positivistis yang hanya berjibaku pada 

aturan tertulis semata, maka tidak akan mampu 

mengungkap hakikat kebenaran, keadilan dan 

 
35 Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-konsep Hukum dalam 

Pembangunan, (Alumni : Bandung, 2002), 88. 
36 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan 

Hukum, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003), 40. 
37 Ibid.,1-2. 
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kemanusiaan. Artinya, perlu mengubah cara kerja yang 

berasumsi pada mazhab hukum positif dengan segala 

doktrinalnya menuju mazhab hukum yang lebih 

mengandung sisi kebenaran, keadilan, kemanfaat, dan 

kepastian hukum dengan mendasarkan kepada kebutuhan 

masyarakat.38  

Gagasan dengan memilih cara yang progresif 

bertujuan untuk mencari cara mengatasi keterpurukan 

hukum secara lebih bermakna dengan mengadakan 

perubahan secara lebih cepat, melakukan pembalikan yang 

mendasar serta menemukan terobosan-terobosan hukum 

yang memuat keadilan, kemanfaat, dan kepastian hukum 

yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.39 Sedangkan 

asumsi dasarnya adalah mengenai hubungan hukum dengan 

manusia sebagai subjek hukum, sehingga prinsip hukum 

adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum perlu 

dijadikan dasar pengambilan putusan, sehingga pada saat 

hukum sedang mengalami keterpurukan maka yang perlu 

ditinjau untuk diperbaiki bukannlah manusianya namun 

hukum itu sendiri. 

 
38 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan 

Solusinya), (Ghalia Indonesia: Bogor, Oktober, 2005), 8. 
39 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif…1 
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Hukum yang progresif tidak menerima hukum 

sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat 

ditentukan oleh kemampuannya dalam mengabdi kepada 

manusia, dengan kata lain hukum adalah institusi yang 

harus membangun dan mengubah dirinya menuju 

kesempurnaan yang lebih baik. Dari sisi kualitas maka hal 

ini diverifikasikan kepada faktor keadilan, kesejaheraan 

dan kepedulian, inilah yang selanjutnya disebut sebagai 

hukum itu tidak untuk diri sendiri, namun untuk mengabdi 

kepada manusia, karena hakikat dari hukum adalah selalu 

dalam proses menjadi (law as a process, law in the 

making).40  

Hukum yang progresif mengajarkan bahwa hukum 

bukanlah raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar 

kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada 

dunia dan manusia. Hukum yang progresif tidak 

menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, 

melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.41 

Dari hal-hal di atas, dapatlah ditarik suatu asumsi 

bahwa yang mendasari hukum bisa dikategorikan progresif 

itu adalah sebagai berikut: 

 
40  Ibid., 
41 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Kompas : 

Jakarta, 2007), 228. 



43 

 

 

a. Hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya 

sendiri, artinya hukum ada untuk mengabdi kepada 

manusia. 

b. Hukum selalu berada pada status law in the making dan 

tidak bersifat final, sepanjang manusia itu ada maka 

hukum progresif akan terus hidup dalam menata 

kehidupan masyarakat. 

c. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan 

bukan teknologi yang tidak berhati nurani, artinya 

hukum progresif selalau melekat dengan etika dan 

moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang 

memberikan respons terhadap perkembangan dan 

kebutuhan manusia yang bekesesuaian dengan asas 

keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kepedulian 

terhadap manusia pada umumnya. 

 

B. Penemuan Hukum Yang Progresif 

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara 

yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan 

suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para 

hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit), sebenarnya 

para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab 

hukum itu memiliki berbagai macam ragam, ada yang 
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tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus 

mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan 

kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan 

alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia 

wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat (lihat Pasal 27 Undang- undang 

Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman). 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai 

badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman 

menuntutkan bahwa putusan hakim harus 

mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, 

filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin 

dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabakan dalam 

putusan tersebut merupakan keadilan yang berorientasi 

pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral 

justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice).42 

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan 

utama, yaitu hakim berpatokan kepada Undang-Undang 

yang berlaku, hakim sebagai aplikator dengan memahami 

 
42 Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of 

Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, (Pusdiklat MA RI, 

Jakarta 2006), 2. 
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Undang-Undang serta mencari dasar hukum yang berkaitan 

dengan perkara yang sedang ditangani. Hakim juga harus 

bisa menilai apakah Undang-Undang tersebut mempunyai 

sisi kemanfaatan, kepastian ataupun keadilan hukum apa 

tidak saat diterapkan, sebab tiga unsur tersebut merupakan 

tujuan utama dari tegaknya sebuah hukum. 

Mengenai aspek filosofis, hal ini merupakan aspek 

yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan 

aspek sosiologis mengacu kepada pertimbangan tata nilai 

budaya yang hidup di masyarakat. Penerapan kedua aspek 

ini sangatlah membutuhkan pengalaman dan pengetahuan 

yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-

nilai dalam masyarakat yang diabaikan, dengan kata lain 

penggunaan aspek tersebut sebagai wujud penyimpangan 

dari asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.43 

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang 

diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang 

fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh 

karena itu, Majelis hakim sebelum menjatuhkan 

putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan 

peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, 

 
43 Ibid.,3-5. 
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serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam 

persidangan.44 

Terhadap hal yang terakhir ini, majelis hakim harus 

mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta 

tersebut sehingga ditemukan peristiwa atau fakta yang 

konkret. Setelah majelis hakim menemukan peristiwa dan 

fakta secara objektif, maka majelis hakim berusaha 

menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap 

peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang 

dikemukakan oleh pihak-pihak yang beperkara kurang 

lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat 

menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang 

tidak merugikan pihak-pihak yang beperkara (Lihat Pasal 

178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg).  

Sebuah usaha menemukan hukum terhadap suatu 

perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, majelis 

hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perUndang-

Undangan sebagai hukum yang tertulis; (2) Kepala adat dan 

penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 

15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis; (3) 

Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama 

sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang 

 
44 Ibid.,15 
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terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat 

jika ia yakin terdapat ketidak benaran atas putusan atau 

ketidak sesuaian dengan perkembangan hukum 

kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang 

putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-

pihak yang beperkara; (4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar 

hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada 

sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa 

itu.45 

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber 

sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak ditemukan dalam 

sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan 

mernpergunakan metode interpretasi dan konstruksi. 

Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks 

Undang-Undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks 

itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan 

penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut 

suatu teks Undang-Undang, di mana hakim tidak lagi 

terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan 

syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu 

sistem. Dahulu dikenal dengan doktrin Sens Clair yang 

mengatakan bahwa penemuan hukum oleh hakim hanya 

 
45 Ibid.,25. 
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boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada untuk suatu 

kasus in konkreto atau peraturannya sudah ada tetapi belum 

jelas, di luar ketentuan ini penemuan hukum oleh hakim 

tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin 

Sens Clair ini sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang 

muncul doktrin baru yang menganggap bahwa hakim 

dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan 

hukum, karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin 

bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa. Zaman 

globalisasi seperti sekarang ini banyak hal terus 

berkembang dan memerlukan interpretasi, sedangkan 

peraturan perUndang-Undangan banyak yang statis dan 

lamban dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan 

zaman.46 

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewajiban hakim 

dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan 

keadilan dengan berpegang teguh kepada Undang-Undang, 

hukum yang tidak tertulis serta nilai-nilai keadilan dalam 

masyarakat, maka apabila ada aturan-aturan yang akan 

menimbulkan ketidakadilan sudah seharusnya hakim 

mengambil sisi moral justice dengan mengesampingkan 

hukum atau peraturan perUndang-Undangan yang tertulis 

 
46 Ibid.,55. 
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(legal justice). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai 

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living 

law) yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di 

masyarakat (sosial justice). Keadilan yang dimaksudkan 

dalam hal ini bukanlah keadilan yang bersifat formalnya 

semata, namun lebih lebih kepada keadilan substantif yang 

sesuai dengan hati nurani hakim.47 

Keadilan hukum (legal justice) merupakan keadilan 

yang hanya didasarkan pada hukum tertulis semata, yang 

mana keadilan seperti ini dianut oleh aliran positivisme 

dengan kata lain hakim hanya sebagai corong Undang-

Undang. Keadilan yang hanya dibuat dari hukum yang 

tertulis semata, maka hal ini akan menimbulkan 

ketidakadilan dalam masyarakat, sehingga hukum akan 

dinilai tajam ke bawah tumpul ke atas. Sedangkan keadilan 

yang bermuara pada moral (moral justice) serta keadilan 

sosial (sosial justice) perlu diterapkan oleh hakim dengan 

pernyataan bahwa: “Hakim harus menggali nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat”, yang mana perintah 

dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 

2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut bersifat 

 
47 Ibid., 



50 

 

 

imperative (wajib), sehingga harus dimaknai sebagi wujud 

dari adanya  moral justice dan sosial justice.48 

Keadilan dalam pandangan Murtadha Muthahhari, 

di antaranya adalah: (1) Keseimbangan sesuai dengan kadar 

semestinya, bukan dengan kadar yang sama; (2) 

Memelihara persamaan manakala hak memilikinya sama, 

sebab keadilan mengharuskan hal seperti itu; (3) 

Memelihara hak individu dan memberikan hak pada setiap 

orang yang berhak menerimanya, dan setiap orang 

diperintahkan untuk menegakkan dan menghormati 

keadilan sosial.49 

Menurut Aristoteles sebuah keadilan dapat 

dipandang dalam dua hal. Pertama keadilan secara 

distributif, yaitu keadilan yang didasarkan kepada aspek 

pendistribusian hak-hak dan kewajiban para pihak yang 

saling berorientasi. Kedua, keadilan bersifat korektif yang 

berarti keadilan dinilai dari sisi kejadian yang tidak adil, 

dalam hal ini melihat aspek hubungan antara subjek 

 
48 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif 

Hukum Progresif, 128. 
49 Murtadha Muthahhari, Keadilan Illahi: Asas Pandangan-Dunia 

Islam, (Bandung: Mizan, 2009), 54-64 . 
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hukumnya, yang ditekankan kepada aspek apa yang 

diberikan dan apa yang diterima.50 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem 

hukum sipil (civil law sistem) yang mendasarkan bangunan 

sistem hukumnya pada Undang-Undang, sehingga hakim 

hanya sebagai corong Undang-Undang bukan pembuat 

Undang-Undang (terobosan hukum), namun para hakim di 

Indonesia bisa melakukan penemuan hukum 

(rechtsvinding) melalui putusan-putusannya, walaupun 

demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim 

tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan 

perUndang-Undangan yang berlaku.51 

Barda Nawawi berpendapat penegakan hukum, 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum harus 

mengandung asas keseimbangan, yang bermakna pada 

kepastian substantif dan material (substantif/material 

certainty), dan tidak sekedar kepastian formal (formal/legal 

certainty), sehingga diharapkan lebih bisa mengarah ke 

penegakan hukum yang adil.52 

 
50 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan 

Hukum, 2. 
51 Prija Djatmika,  Problem Menegakkan Keadilan Substantif, 

(Harian Jawa Pos : Rabu 10 Desember 2008), 4. 
52 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta: UII 

Press, 2006), 62. 
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Hakim dalam memutuskan suatu perkara secara 

kasuistik dihadapkan pada tiga asas hukum yaitu asas 

kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan 

hukum. Menurut Sudikmo Mertokusumo ketiga asas 

tersebut harus dilaksankan secara kompromi. Dalam 

praktiknya hakim sangat sulit menerapkan ketiga asas 

tersebut dalam satu putusan. 

Pada saat majelis hakim memutuskan dengan lebih 

condong kepada hal kepastian hukum, maka hakim akan 

jauh dari titik keadilan dan sebaliknya apabila pendekatan 

yang digunakan hanya melihat dari sisi keadilan hukumnya 

saja maka akan menjauh dari sisi kepastian hukum. Maka 

dari itu, hakim harus mampu berada di antara kedua asas 

tersebut dengan lebih melihat sisi asas kemanfaatan hukum 

itu sendiri. 

Penekanan pada asas kepastian hukum artinya 

hakim lebih memilih untuk mempertahankan norma-norma 

hukum tertulis. Cara berpikir nornatif seperti ini akan 

mengalami masalah saat ketentuan secara tertulis tidak ada, 

sehingga dalam keadaan seperti ini hakim harus mampu 

menemukan hukum untuk melengkapi ketentuan tersebut. 

Selain aspek kepastian hukum, apabila seorang hakim lebih 

menekankan kepada aspek asas kemanfaatan hukum, maka 
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hakim harus berpikir hukum itu ada untuk manusia, 

sehingga adanya aturan itu harus berguna untuk menjamin 

kesejahteraan manusia.53 

 

C. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum 

1. Asas Keadilan 

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum 

berbeda dengan kepastian hukum yang sifatnya lebih 

menyamaratakan, sedang keadilan bersifat individual, 

artinya dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, 

masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam 

pelaksanaannya keadilan harus diperhatikan. Keadilan 

sendiri mempunyai sifat yang subjektif sehingga dalam 

pengertiannya dapat dilihat dari dua sudut pandang 

yakni secara formal yang mengandung maksud bahwa 

hukum harus diberlakukan secara umum sedangkan 

secara materiil berarti setiap hukum harus ditegakan 

sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.  

Keadilan sendiri dapat diartikan sebagai suatu 

nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara 

manusia satu dengan yang lain dengan memberikan 

 
53 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif 

Hukum Progresif, 131. 
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kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya 

sesuai dengan prestasinya dan membebankan kewajiban 

menurut hukum dan moral, sebagaimana pendapat Plato 

yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan 

untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak 

masing-masing begitupula dengan pendapat Roscoe 

Pound melihat keadilan dengan mengacu kepada 

pratiknya, artinya bagaimana hukum itu bekerja untuk 

memberikan hak-hak masyarakat, sedangkan menurut 

Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan bukanlah 

penyamarataan.54 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 mengamanatkan apabila hakim wajib 

menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu agar 

penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik 

diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. 

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus 

diwujudkan oleh pengadilan melalui para hakim yang 

bertugas memerikas, memutus dan mengadili perkara. 

Menurut pendapat beberapa ahli, keadilan merupakan 

 
54 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum 

dalam Putusan Hakim, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 107. 
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salah satu tujuan hukum bagi seluruh elemen 

masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari hukum itu 

sendiri. Keadilan sendiri dalam skema sosial secara 

mendasar bergantung kepada bagaimana hak-hak dan 

kewajiban fundamental bisa terealisasi kepada 

masyarakat sebagai objek hukum bukan subyek 

hukum.55 

Putusan hakim diharapkan mengandung rasa 

keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh para pihak 

dalam beperkara, artinya keadilan yang dituju 

merupakan keadilan substansial bukan formal, 

maknanya suatu keadilan yang dituju merupakan 

keadilan yang riil diterima dan dirasakan oleh para 

pihak bukan sekedar atas hukum semata yang belum 

tentu dapat diterima dan dirasakan oleh para pihak. 

2. Asas Kemanfaatan 

Hukum yang baik adalah hukum yang 

memberikan kemanfaatan bagi manusia dalam 

pelaksanaan dan penegakannya yang dapat diartikan 

juga sebagai kebahagiaan (happines). Kemanfaatan 

hukum sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari 

tujuan sosial dari hukum, yang mengandung maksud 

 
55 Ibid, 110 
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bahwa kepentingan yang diingankan dapat terwujud 

melalui perantara hukum.  

Hukum pada dasarnya menghendaki adanya 

keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Konflik 

yang terjadi antara kepastian hukum, kemanfaatan 

hukum dan keadilan hukum mengharuskan seorang 

hakim harus berani mengambil sikap sesuai dengan hati 

nuraninya, sebab kepastian hukum dan keadilan 

bukanlah jaminan yang bisa menegakkan supremasi 

hukum itu sendiri, dengan kata lain apabila unsur 

kepastian hukum dan keadilan terpenuhi namun sisi 

kemanfaatan hukumnya terabaikan maka dalam hal ini 

telah hilang nilai-nilai hukum.56 

Menurut Rudhof Jhering, tujuan hukum itu 

terletak pada motif yang praktis di mana hukum sengaja 

dibuat oleh manusia untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Sebaliknya menurut John Stuart Mill 

berpendapat apabila standar keadilan didasarkan pada 

unsur kemanfaatan, namun sumber kesadaran keadilan 

itu bukan terletak pada keadilannya melainkan kepada 

unsur rangsangan untuk mempertahankan diri dan 

 
56 Ibid, 113 
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perasaan simpatik. 57 Berkenaan dengan tugas hakim 

maka sudah seharusnya putusan hakim dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

berperkara baik secara lahiriah ataupun batiniah yang 

artinya hakim harus mampu memberikan nuansa 

kemanfaatan hukum bagi masyarakat bukan bagi 

penegak hukumnya. 

3. Asas Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan bagian yang tidak 

dapat terpisahkan dari hukum, utamanya berkaitan 

dengan norma hukum yang tidak tertulis. Hukum tanpa 

nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak 

lagi dapat dijadikan pedoman bagi semua orang. Unsur 

kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan 

keteraturan dalam masyarakat, sebab unsur kepastian 

merupakan inti dari aturan itu sendiri. 58  

Tujuan hukum tidak hanya sebatas menjamin 

keadilan namun juga kepada unsur kepastian hukum 

yang mana hal ini berkaitan erat dengan efektivitas 

hukum. Jaminan adanya kepastian hukum akan muncul 

 
57 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Alumni, 1986), 271. 
58 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung : 

Alumni, 2000), 145. 
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tatkala ada sarana yang memadai dan berjalan efektif 

dalam pemberlakuan aturan-aturan tersebut. 

Kepastian hukum mempunyai arti berlakunya 

hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. 

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum 

merupakan perlindungan hukum yang bersifat 

yustitiabeln terhadap tindakan yang sewenang-wenang, 

artinya bahwa adanya sebuah kejelasan hukum yang 

mengikat secara kuat baik secara materiilnya ataupun 

secara formil. 

Pada praktiknya unsur kepastian hukum lebih 

identik dengan aturan tertulis yang berada di dalam 

perundang-undangan, apabila dilihat dari putusan 

hakim dalam proses peradilan, maka kepastian hukum 

tidak lain apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh 

seseorang dan sejauh mana tindakan tersebut tidak 

menimbulkan hukuman yang artinya dalam konteks ini 

kepastian hukum diartikan sebagai keamanan hukum itu 

sendiri yang selalu mengandung sebab dan akibat. Oleh 

karena itu seorang hakim dalam memutuskan perkara 

tidak bisa memberikan kepastian hukum saja tanpa 

melihat aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.59 

 
59 Ibid,  
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Sebab  apabila hakim condong melihat sisi keadilannya 

saja maka akan mengorbankan sisi kepastian hukumnya 

begitupun sebaliknya apabila fokusnya hanya pada sisi 

kepastian hukum saja maka akan kehilangan ruh 

keadilan. Dengan demikian tugas hakim harus 

mengambil titik temu yang dapat menjembatani antara 

keadilan dan kepastin yakni dengan melihat sisi 

kemanfaatan hukumnya. 

Kepastian hukum tidak cukup hanya dilihat dari sisi 

in concreto pada saat penegakan dan penerapan hukum 

semata. Kepastian hukum sendirin juga ditentukan oleh 

tatanan hukum in abstracto. Begitupula proses 

peradilan bukanlah satu-satunya tempat final 

menentukan kepastian hukum. Menurut Bagir Manan 

ada lima kompenan yang mempengaruhi unsur 

kepastian hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, 

pelayan birokrasi, proses peradilan, politik dan sosial. 

Dengan demikian kepastian hukum bukan hanya soal 

hukumnya saja, namun juga atas dasar kekuasaan dan 

sosial.60   

 

 
60 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian, 

(Yogjakarta : Fakultas Hukum UII, 2005), 98.  
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D. Hak  Ex Officio 

Ex Officio adalah kewenangan dan tanggung jawab 

yang diberikan oleh Undang-Undang kepada hakim 

pemeriksa karena jabatannya untuk melakukan tindakan 

secara konkret dalam persidangan dengan tujuan demi 

terwujudnya sebuah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa secara nyata. Melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor  48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman menetapkan bahwa “Peradilan Dilakukan Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang 

mana tanpa adanya kewenangan dan kemerdekaan secara 

ex officio mustahil hakim pemeriksa perkara dapat 

mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.  

Ex Officio hakim merupakan tindakan nyata di 

persidangan untuk melakukan penemuan hukum demi 

mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa, yang mana penemuan hukum merupakan tindakan 

yuridis teoritis sedangan ex officio merupakan tindakan 

yuridis praktis.61 

 
61 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, 

(Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 217. 
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Hakim pemeriksa perkara merupakan pelaku praktis 

kekuasaan kehakiman dalam perkara yang dihadapinya, 

dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan, 

maka ada tujuh amanat negara yang sangat penting dan 

amanat tersebut harus dilaksanakan tanpa adanya perintah 

ataupun permintaan dari pihak manapun, yang mana tujuh 

amanat tersebut adalah (1) Mewujudkan keadilan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Menemukan 

Fakta Hukum Yang Benar (3) Menemukan Konsepsi 

Hukum yang tepat dan Fungsional (4) Membantu Pencari 

Keadilan untuk mendapatkan Keadilan (5) Mengadili di 

luar Petitum demi Perlindungan Hukum dan keadilan (6) 

Menjatuhkan amar putusan yang eksekutabel (7) 

Menjatuhkan amar penopang kemudahan eksekusi agar 

efektif dan efisien.62  

Bahwa ruang lingkup ex officio ini meliputi tugas 

dan tanggung jawab hakim untuk : (1) Melakukan 

penemuan hukum dan mewujudkan keadilan serta 

kemaslahatan (2) Membantu pencari keadilan untuk 

mendapatkan keadilan (3) Mengadili setiap petitum demi 

petitum (4) Mengadili tidak lebih dari yang diminta atau 

yang tidak diminta, kecuali dalam rangka perlindungan 

 
62 Ibid.,223. 
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hukum dan keadilan (5) Mengadili di luar petitum demi 

memberi perlindungan hukum dan keadilan (6) Membantu 

dan  menyelamatkan para pihak dari kemungkinan menang 

secara tidak halal (7) Membantu pihak yang berkewajiban 

agar dengan mudah dapat memenuhi apa yang menjadi 

kewajibannya (8) Membantu pihak yang berhak agar 

dengan mudah dapat menerima apa yang menjadi haknya 

(9) Mencukupkan dasar hukum yang tidak ditemukan para 

pihak dalam posita atau membetulkan dasar hukum yang 

salah dalam posita dan/atau jawaban (10) Memberi jaminan 

hukum bahwa putusan hakim terbebas dari hambatan 

yuridis untuk dieksekusi sehingga eksekusi dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efesien. 

Bahwa manfaat adanya hak ex officio bertujuan agar 

hakim mampu untuk: (1) Mewujudkan perlindungan 

hukum dan keadilan (2) Mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dengan biaya ringan (3) Mewujudkan 

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (4) 

mewujudkan proses eksekusi yang mudah, efektif dan 

efisien; serta (5) Dapat menjawab petitum subsidair. 

Bahwa syarat untuk dapat dilaksanakan hak ex 

officio tersebut dalam rangka memberikan perlindungan 

hukum dan menegakkan keadilan antara lain: (1) 
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Mmemiliki dasar hukum; (2) Bukan mengenai hak 

keperdataan penggugat yang dituntut dalam petitum; (3) 

Bberkaitan dengan hubungan hak dan kewajiban atau 

tanggung jawab para pihak di luar petitum (4) bukan 

mengenai legalitas hukum; (5) Masih berada dalam satu 

sistem hukum dengan pokok perkara; (6) Bberkaitan 

dengan penyelesaian perkara; (7) semata-mata demi 

mempertahankan ruh keadilan dan kebenaran.63 

Sedangkan hal-hal yang dilarang bagi seorang 

hakim dalam menjatuhkan putusannya karena ex officio 

yakni menjatuhkan putusan yang termasuk dalam kategori 

ultra petita, yaitu larangan terhadap hakim untuk 

menjatuhkan putusan mengenai pokok perkara yang tidak 

diminta atau melebihi apa yang tidak diminta dalam 

petitum gugatannya. Ultra Petita selalu berkaitan dengan 

dan berada dalam ruang lingkup pokok perkara yang 

dimuat dalam petitum. Ultra Petita berada dalam lingkup 

hak keperdataan penggugat yang tidak dituntut dan 

larangan ultra petita dimaksudkan untuk menghormati hak 

penggugat terhadap tergugat serta melindungi hak tergugat 

dari kesewenang-wenangan hakim.  

 
63 Ibid.,  
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Ultra Petita sendiri diatur dalam RBg Pasal 189 

ayat (3) dan HIR Pasal 178 ayat (3). Larangan ultra petita 

harus diterapkan sesuai dengan proposional, baik itu secara 

kualitatif maupun secara kuantitatif. Sehingga hakim yang 

menggunakan hak ex officio perlu berhati-hati dengan 

tujuan menjaga muruah hukum itu sendiri, agar putusan 

yang dijatuhkan oleh hakim tidak dinilai sebagai putusan 

yang dikategorikan ultra petita.64 

 

E. Asas Ius Contra Legem 

Contra legem yaitu tindakan hakim dengan cara 

mengesampingkan peraturan perUndang-Undangan, sesuai 

dengan tugas dan sumpah jabatannya, maka hakim 

Pengadilan Agama berkewajiban mengadili dan 

memutuskan perkara yang menjadi wewenangnya 

berdasarkan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Jadi, 

kedudukan hakim agama dan hakim negara adalah sama 

dengan hakim dalam lingkungan peradilan lainnya, tidak 

ada perbedaan dan tidak ada diskriminasi.65 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwasanya 

contra legem adalah sebuah upaya yang dilakukan hakim 

 
64 Ibid., 224. 
65 Fanani, Berfilsafat, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 130. 
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guna menemukan hukum dengan mengesampingkan 

Undang-Undang yang telah tertulis, ketika Undang-Undang 

tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa adil bagi pihak 

yang beperkara, atau Undang-Undang tersebut dirasa tidak 

dapat memberi kepastian hukum yang berkeadilan. 

Sebagaimana kita tahu manusia mempunyai 

kecenderungan dan kebutuhan akan kepastian dan keadilan. 

Sebab hanya dalam kepastian berkeadilan manusia mampu 

untuk mengaktualisasikan segala potensi kemanusiaannya 

secara wajar dan baik. Tanpa kepastian hukum orang tidak 

mengetahui apa yang harus diperbuat, yang pada akhirnya 

akan menimbulkan keresahan. Namun terlalu menitik 

beratkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati 

peraturan hukum akibatnya juga akan kaku, serta tidak 

menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa 

ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah 

demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan, sehingga 

terkadang Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila 

dilaksanakan seara ketat (lex dura sed tamen scripta). 

Pada wilayah penegakan hukum tersebut, setiap 

orang selalu mengharapkan mendapat ketetapan hukum 

dalam hal terjadinya peristiwa konkret, dengan kata lain 

bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan 
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harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada, dengan 

hasilnya nanti mempunyai sebuah kepastian hukum yang 

dapat diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa dalam 

penegakan hukum hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri 

yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.  

Pada wilayah terjadinya perkara, penegak hukum 

atau hakim dalam melaksanakan atau menegakkan Undang-

Undang, hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan 

atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena 

hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim juga 

dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak 

sempurnanya Undang-Undang. Maka dalam hal ini hakim 

haruslah mencari, menggali, dan mengkaji hukumnya, 

hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan 

melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). 

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses 

pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas 

hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum 

terhadap peristiwa hukum yang konkret. Penemuan hukum 

sendiri mempunyai beberapa aliran serta metode penemuan 

hukum, sehingga bisa disimpulkan bahwa contra legem 

merupakan salah satu usaha dalam proses penemuan 

hukum. Jika peraturan perUndang-Undangan sudah tidak 
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sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat, 

maka hakim bisa mengesampingkan Undang-Undang 

tersebut dengan melakukan contra legem dengan syarat 

harus dibuat argumentasi hukum yang rasional.66 

Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan 

diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan kembali diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, menunjukan banyak peran 

hakim Peradilan Agama yang harus dilaksanakan antara 

lain sebagai berikut:67 

1. Sebagai Penegak Hukum 

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan 

berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut 

dibebankan kepada hakim Peradilan Agama agar dapat 

memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan adil 

 
66 Ibid.,135. 
67 Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, 

(Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam), (Jakarta: Kencana, 2007), 

176-177. 
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dan benar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, 

seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna 

apabila: (1) Memiliki pengetahuan yang luas dalam 

bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya; (2) Harus 

mengetahui dengan baik kitab Al-qur’an, sunah, ijma’ 

para ulama, qiyas, bahasa Arab dan tata aturan ijtihad 

yang telah diterapkan oleh syariat Islam; (3) 

Mengetahui putusan yurisprudensi, dan peraturan 

perUndang-Undangan lain yang ada kaitannya dengan 

pelaksanaan hukum di Indonesia ini. Untuk itu harus 

dipertimbangkan dengan betul untuk dapatnya 

seseorang diangkat sebagai hakim. Dengan demikian, 

hakim Peradilan Agama dalam menciptakan hukum-

hukum baru tidak boleh lepas dari ijtihad sebagaimana 

yang telah ditentukan oleh hukum syarak, sehingga 

putusan-putusan yang ditetapkan mempunyai bobot 

keadilan yang dapat diandalkan. Putusan yang 

ditetapkan oleh hakim Peradilan Agama itu dapat 

menentukan isi hukum yang hidup di Indonesia sesuai 

dengan falsafah Pancasila. 
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2. Sebagai Pembentuk Undang-Undang atau Penemu 

Hukum 

Oleh karena Undang-Undang sering tidak 

lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari 

hukumnya dan menemukan makna normatif hukumnya. 

Penemuan hukum (rechtsvinding) lazimnya diartikan 

sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau 

petugas-petugas hukum lainnya, yang diberi tugas 

melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa 

hukum yang konkret. Ini merupakan konkretisasi dan 

individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum 

dengan mengikat peristiwa konkret.68 

Tidak selamanya asas statute law prevail 

ditegakkan apabila terjadi pertentangan antara Undang-

Undang dengan yurisprudensi. Dalam hal-hal tertentu 

secara kasuistik, yurisprudensi yang dipilih dan 

dimenangkan dalam pertarungan pertentangan nilai 

hukum yang terjadi. Mekanisme yang ditempuh oleh 

hakim memenangkan yurisprudensi terhadap suatu 

peraturan Pasal perUndang-Undangan dilakukan 

melalui pendekatan, diantaranya : 

 
68 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suara Pengantar, 

(Yogyakarta: Liberty, 2001), 135-137. 
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a. Didasarkan pada Alasan kepatutan dan kepentingan 

umum 

Untuk membenarkan suatu sikap dan 

tindakan bahwa yusrisprudensi lebih tepat dan lebih 

unggul nilai hukum dan keadilannya dari peraturan 

perUndang-Undangan, meski didasarkan atas asas 

“kepatutan” dan “perlindungan kepentingan 

umum”. Hakim harus menguji dan menganalisis 

secara cermat, bahwa nilai-nilai hukum yang 

terkandung dalam yurisprudensi yang bersangkutan 

jauh potensial bobot kepatutan dan perlindungan 

kepentingan umumnya dibanding dengan nilai yang 

terdapat dalam rumusan Undang-Undang. Dalam 

hal ini hakim harus mampu secara ”komparatif 

analisis” mengkaji antara nilai kepatutan dan 

keadilan yurisprudensi dibanding apa yang 

dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang yang 

bersangkutan. Agar dapat melakukan komparatif 

analisis yang terang dan jernih, sangat dibutuhkan 

antisipasi dan wawasan profesionalisme. Tanpa 

modal yang seperti itu, sangat sulit seorang hakim 

berhasil menyingkirkan suatu pasal Undang-

Undang. 
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b. Cara mengunggulkan yurisprudensi melalui Contra 

Legem 

Jika hakim benar-benar dapat mengonstruksi 

secara komparatif analisis bahwa, bobot  

yurisprudensi lebih potensial menegakkan 

kelayakan dan perlindungan kepentingan umum, 

dibanding dengan suatu ketentuan pasal Undang-

Undang, hakim dibenarkan mempertahankan 

yurisprudensi, pada saat itu pula hakim melakukan 

tindakan “Contra Legem” terhadap Pasal-pasal 

Undang-Undang yang bersangkutan. Hakim juga 

mempunyai kewenangan untuk menyimpangi 

ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah 

tidak relevan lagi untuk memenuhi rasa keadilan 

masyarakat, cara seperti ini disebut “Contra 

Legem”.  

Hakim dalam hal menggunakan asas Contra 

Legem, harus mencukupkan pertimbangan 

hukumnya secara jelas dan tajam dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan.69 

Apabila nilai bobot yurisprudensi lebih potensial 

 
69 K.Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1981), 21. 
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dan lebih efektif mempertahankan tegaknya 

keadilan dan perlindungan kepentingan umum 

Undang-Undang yang disuruh mundur dengan cara 

contra legem, sehingga yurisprudensi yang sudah 

mantap ditegakkan sebagai dasar dan rujukan 

hukum menyelesaikan perkara. 

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan 

mengenai apa itu contra legem yaitu di mana 

seorang hakim di dalam memutus suatu perkara 

tidak lagi mengacu pada Undang-Undang akan 

tetapi memutus dengan keyakinannya sendiri 

dengan menguji serta menganalisis perkara yang 

hendak diputus secara cermat dan matang sesuai 

dengan hukum yang berkembang dalam kehidupan 

masyarakat sekarang. 

 

 

 



 

BAB III 

PENERAPAN HAK EX OFFICIO DAN ASAS IUS 

CONTRA LEGEM DALAM MEMUTUSKAN 

PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA 

PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pengadilan Agama Magetan, telah ada secara 

defacto (kenyataan) sejak masa awal masuknya Agama 

Islam di Pulau Jawa, terutama setelah zaman kerajaan 

Demak sekitar tahun 1600 M. Pada saat itu di masyarakat 

telah timbul praktik kemasyarakatan yang sudah 

dipengaruhi oleh ajaran Agama Islam. Ketika masyarakat 

mengalami sengketa dan perselisihan, mereka bertahkim 

pada pemuka Agama Islam, demikian juga dengan masalah 

pernikahan, talak, cerai, rujuk, waris, hibah, wasiat dan 

lain-lain diselesaikan berdasarkan syariat Islam. Dengan 

adanya fakta yang demikian itulah, maka secara dejure 

(yuridis formal) Pemerintah Belanda mengakui adanya 

praktik Pengadilan Agama di masyarakat Magetan, 

sehingga pada tahun 1882 Pemerintah Belanda 

mengeluarkan Statsblads 1882, yang mengakui berdirinya 

Pengadilan Agama Magetan, secara formal. Pada awal 
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berdirinya, Pengadilan Agama Magetan dipimpin oleh 

Raden Mochamad Sahid, seorang Penghulu yang diangkat 

oleh Residen dengan persetujuan Raad van Justite (pada 

waktu itu, penghulu Kabupaten Magetan secara otomatis 

menjadi Priseden Raad Agama (Ketua Pengadilan 

Agama).1 

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan 

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Magetan Yang 

Agung. 

MISI : 

a. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama 

Magetan. 

b. Meningkatkan kualitas layanan hukum yang 

berkeadilan, kredibel dan transparan. 

c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan. 

d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh 

kepastian hukum bagi masyarakat. 

MOTTO : 

Bermartabat dengan integritas dan kualitas. 

2. Wewenang Pengadilan Agama Magetan 

Tugas pokok Pengadilan Agama Magetan 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 49 Undang-

 
1 www.pa-magetan.go.id diakses pada 29 Januari 2021. 
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Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama 

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan 

memutus serta menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam.  

Selain tersebut di atas Pengadilan Agama juga 

mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan administrasi peradilan mulai dari 

prosedur penerimaan perkara, registrasi perkara, 

keuangan perkara, laporan perkara sampai dengan 

kearsipan perkara yang mana hal tersebut tertuang di 

dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

nomor: KMA/001/SK/I/1991 yang di Peradilan dikenal 

dengan pola bindalmin. Dalam hal pemeriksaan perkara 

berlaku ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata 

yang berlaku dilingkungan peradilan umum dan 

ketentuan acara yang berlaku dalam Undang-Undang 

nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan kedua 

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 vide pasal 54 

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan juga 
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menjalankan eksekusi putusan yang diatur dalam 

hukum acara perdata.2 

Undang-Undang telah memberikan kewenangan 

kepada Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 

49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 yang 

menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. 

Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. 

Shadaqoh dan i. Ekonomi syariat. Dalam penjelasan 

pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 

penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas di bidang 

perbankan syariat melainkan juga di bidang ekonomi 

syariat lainnya. Lebih lanjut yang di maksud dengan 

orang-orang yang beragama Islam adalah orang-orang 

atau badan hukum yang dengan sendirinya 

menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum 

Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan 

peradilan Agama sesuai dengan ketentuan yang 

digariskan dalam pasal tersebut. Kewenangan 

Pengadilan Agama Magetan sebagaimana yang telah 

 
2 Ibid., 
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diamanatkan oleh Undang-Undang memang bervariatif 

dan bermacam-macam. 3 

Data statistik menunjukkan bahwa kebanyakan 

kasus yang diajukan ke Pengadilan agama Magetan 

adalah kasus tentang Perkawinan, baik hal tersebut 

berupa Permohonan cerai talak, cerai gugat, poligami, 

dispensasi nikah, hak asuh anak, dan lain sebagainnya. 

Sedangkan perkara lain seperti ekonomi syariat, wakaf, 

Infak shodaqoh dan lainnya sangat sedikit jumlahnya. 

Dari 7351 perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama 

Magetan, 6440 diantaranya adalah perkara terkait 

perdata gugatan, 906 perkara perdata permohonan dan 0 

kasus terkait perkara jinayah.4 

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Magetan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan sumber dari 

segala hukum menyebutkan dalam pasal 24 ayat (2) 

bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu 

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan 

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan 

 
3 Ibid., 
4 Ibid., 
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Peradilan Militer, merupakan salah satu badan 

peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk 

menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat 

pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang 

yang beragama Islam.5 

Pengadilan Agama Magetan yang merupakan 

Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan 

wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infak, shadaqah dan 

ekonomi syariat yang mana hal tersebut diatur dalam 

pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. 

Di samping tugas pokok sebagaimana yang 

disebutkan di atas, Pengadilan Agama Magetan 

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: 

a. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 

 
5 www.pa-magetan.go.id diakses pada 29 Januari 2021. 
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Agama Magetan dalam tingkat pertama 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.6 

b. Fungsi pembinaan, yaitu Pengadilan Agama 

Magetan memberikan pengarahan, bimbingan, dan 

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di 

bawah jajarannya, baik hal tersebut menyangkut 

teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun 

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian, dan pembangunan. Misalnya 

pertemuan yang diadakan oleh seluruh pegawai 

Pengadilan Agama Magetan setiap Senin pagi dan 

Jumat sore dalam hal peningkatan kualitas dan 

mutu. 

c. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan 

melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku 

Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 

pegawai lainnya. Contoh Ketua Pengadilan Agama 

Magetan mengawasi kinerja para pegawai 

Pengadilan Agama agar meningkatkan peringkat 

pengadilan itu sendiri. 

d. Fungsi nasehat, yakni Pengadilan Agama Magetan 

dapat memberikan pertimbangan dan nasehat terkait 

 
6 Ibid., 
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dengan hukum Islam kepada instansi pemerintah di 

daerah hukumnya, apabila diminta. 

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan 

administrasi peradilan baik hal tersebut terkait 

teknis maupun persidangan, dan administrasi umum 

termasuk di dalamnya kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengkapan.7 

f. Pengadilan Agama Magetan melakukan koordinasi 

dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dalam 

kalender hijriyah dengan instansi lain yang terkait, 

seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-

lain. 

g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan 

riset/penelitian serta memberi akses yang seluas-

luasnya bagi masyarakat dalam era digital dan 

tekhnologi serta keterbukaan dan Transparansi 

Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan.8 

 
7 Ibid., 
8 www.pa-magetan.go.id diakses pada 29 Januari 2021. 
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B. Deskripsi Umum tentang Penerapan Hak Ex Officio 

dan Asas Ius Contra Legem dalam memutuskan 

Perkara Pembagian Harta Bersama 

Penerepan hak ex officio dan asas ius contra legem 

dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama 

merupakan sebuah kebijakan majelis hakim dalam rangka 

menemukan sebuah keputusan yang terbaik bagi para 

pihak, maka dengan ini akan peneliti paparkan deskripsi 

umum berkaitan dengan penerepan hak ex officio dan asas 

ius contra legem dalam memutuskan perkara pembagian 

harta bersama di Pengadilan Agama Magetan sebagai 

berikut: 

Wasidi memberikan penjelesan berkaitan dengan 

penerapan hak ex officio serta asas ius contra legem dalam 

memutuskan harta bersama di Pengadilan Agama Magetan 

sebagai berikut :9 

Hak ex officio itu hak yang dilekatkan kepada 

hakim untuk bertindak secara mandiri tanpa ada pihak 

manapun yang bisa mempengaruhi hakim, adanya hak 

tersebut untuk menjaga muruah seorang hakim dalam 

 
9 Wasidi (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Penerapan Hak Ex 

Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam memutuskan Perkara Pembagian 

Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama Magetan, 

tertanggal 15 Februari 2021, pukul, 14.00 WIb. 
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kaitannya penegakan keadilan dalam ruang lingkup 

peradilan, yang objeknya adalah hakim diperbolehkan 

untuk memutuskan sesuatu yang belum sempurna dalam 

tuntutan seseorang dalam gugatannya. Pada praktiknya 

dalam perkara harta bersama hal yang kerap kali dilakukan 

adalah menambahkan unsur petitum dalam putusan yang 

berisi amar (perintah), agar dalam putusan hakim tersebut 

bisa mempunyai sisi kepastian hukumnya. Contohnya 

dalam perkara nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang 

Cerai Talak yang disertai dengan Pembagian Harta 

Bersama, Perkara nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang 

Cerai Gugat yang disertai dengan Pembagian Harta 

Bersama, Perkara nomor 0536/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang 

Harta Bersama, dan Perkara nomor 

0578/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang Cerai Gugat yang 

disertai dengan Pembagian Harta Bersama. Dalam kasus ini 

hakim memutuskan dan memerintahkan kepada para pihak 

agar harta bersama tersebut dibagi secara natura ataupun 

dilelang berdasarkan dengan aturan perUndang-Undangan 

yang berlaku. Ini bentuk upaya majelis hakim untuk 

melindungi hak-hak para pihak, tidak hanya salah satu 

pihak semata, namun unsur perlindungan hukum tersebut 

harus tercakupkan kepada semua para pihak, sebab para 
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pihak mempunyai kesamaan kedudukan di mata hukum dan 

tugas hakim adalah di tengah-tengah mereka dan tidak 

boleh memihak kepada salah satu pihak. Oleh karena dalam 

gugatan nomor tersebut belum tertera permintaan 

pembagiannya, maka dengan ini atas dasar hak ex officio 

hakim menambahkan amar putusan berupa:  

“Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan 

Tergugat Rekonvensi untuk membagi seluruh harta 

bersama tersebut masing-masing pihak sesuai 

dengan bagian yang telah ditetapkan, dan apabila 

tidak dapat dilaksanakan secara riil maka akan 

dilelang dan hasilnya diserahkan kepada 

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 

masing-masing pihak mendapatkan bagian sesuai 

yang telah ditetapkan”. 

 

Sedangkan asas ius contra legem itu merupakan 

asas hukum yang mengiringi atau menyertai kelengkapan 

sistem hukum. Artinya hukum disempurnakan atau 

dilengkapi dengan asas-asas hukum sebagai alat peninjau 

saat hukum itu sendiri menemui kekosongan. Asas ius 

contra legem ini perlu dipahami sebagai bentuk 

penyimpangan hukum dalam artinya hakim mengambil alih 

materi (isi) hukum tanpa mengurangi hakikat hukum itu 

sendiri. Pada kaitannya dengan permasalahan pembagian 

harta bersama di wilayah Pengadilan Agama Magetan baru 
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ada satu perkara yang putusannya menggunakan asas ini. 

Kenapa demikian, sebab tidak semua perkara harta bersama 

bisa diterapkan asas ini. Maka sebab hal tersebut hakim 

dituntut untuk jeli dan tajam dalam melihat serta 

mengungkap fakta-fakta dalam persidangan, sehingga hal 

semacam ini yang namanya bekerja secara proposionalis. 

Mengingat seorang hakim diberikan kemandirian dalam 

menjalankan tugasnya, maka dalam menggali fakta hukum 

dan peristiwa hukum dalam perkara yang dihadapi sangat 

mempengaruhi terhadap putusan yang akan dijatuhkan. 

Semisal dalam putusan perkara nomor 

0156/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang Cerai Gugat yang 

disertai dengan Pembagian Harta Bersama dijatuhkan 

putusan pembagian harta bersama dengan bagian 1/3 dan 

2/3 ini sebab majelis hakim menilai dari sisi kontribusinya, 

sedangkan dalam perkara 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang 

Cerai Talak yang disertai dengan Pembagian Harta 

Bersama, Perkara nomor  0536/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang 

Harta Bersama dan Perkara nomor 

0578/Pdt.G/2019/PA.Mgt  tentang Cerai Gugat yang 

disertai dengan Pembagian Harta Bersama yang dinilai 

majelis hakim adalah pada duduk perkara serta 

pembuktiannya. Yang mana dalam hal inipun antara para 
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pihak juga sudah mengakui secara yuridis bahwa terhadap 

harta bersama tersebut diperoleh saat pernikahan dan tidak 

ada yang meminta agar dibagi melebihi kententuan, 

meskipun dalam pembuktikannya majelis hakim juga telah 

mengali siapa yang berkontribusi dalam perolehan tersebut. 

Namun para pihak tidak ada yang mengingkari ataupun 

berkeberatan dengan pembuktian baik dari sisi Penggugat 

Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi. Sehingga 

majelis membagi 50:50 dengan dasar bahwa pengakuan 

para pihak di muka persidangan merupakan pembuktian 

yang mengikat dan menentukan. Karena sifatnya mengikat 

dan menentukan ini serta tidak adanya pengingkaran yang 

bersifat serius dan menentukan dalam sisi pembuktian 

ataupun dalam sisi jawab jinawabnya (proses hukum 

acara), maka sudah sangat adil menurut hakim ketika perlu 

dibagi ½ bagian sama rata, dan hal ini sangat berbeda 

dengan perkara nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang 

Cerai Gugat yang disertai dengan Pembagian Harta 

Bersama yang diputuskan dengan dibagi 1/3 dan 2/3, 

meskipun secara nyata dalam jawab-jinawab terbukti dan 

saling membuktikan bahwa secara jelas dan nyata adanya 

kontribusi yang lebih banyak dilakukan oleh seorang istri 

daripada suami, meskipun suami juga tidak meninggalkan 
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kewajibannya namun nilai kontribusinya tidak berimbang 

dengan apa yang diberikan oleh istri. Akan tetapi, karena 

adanya pergeseran peran tanggung jawab ini membuat 

majelis memandang untuk membagi dengan cara 

menyimpangi isi materiel dari Pasal 97 KHI. 

Selanjutnya Bashirun memberikan penjabaran 

sebagai berikut : 10 

“Hak Ex Officio itu hak kemandirian hakim untuk 

menjalankan tugas dan wewenanganya sebagai 

pemutus perkara yang sedang dihadapinya, dalam 

hal ini tidak terkecuali dalam permasalahan harta 

bersama. Namun harus dimengerti dan dipahami 

pula, meskipun hakim diberikan hak ex officio 

tersebut hakim juga tidak boleh semena-mena 

dalam menjatuhkan putusannya. 

Di Pengadilan Agama Magetan ini seringkali semua 

majelis menggunakan hak tersebut dengan tujuan 

semata-mata agar terciptanya penegakan hukum 

yang berkualitas. Karena saat penegakan hukum 

(putusan hakim) tidak berkualitas tentu yang akan 

dirugikan adalah para pihak yang beperkara, dan hal 

ini juga telah menciderai muruah kehakiman. 

Semisal dalam perkara itu ada kelemahan dalam 

gugatannya, sehingga majelis hakim atas dasar hak 

ex officio menjatuhkan putusan dengan 

menambahkan amar. Penambahan amar tersebut 

bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak, 

 
10 Bashirun, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Penerapan Hak 

Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam memutuskan Perkara 

Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 16 Februari 2021, pukul 16.00 Wib.  
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sebab jika tidak demikian maka putusan tersebut 

juga hanya berupa putusan hitam diatas putih saja, 

dan ini tidak semua hakim berani mengambil 

terobosan seperti ini, sebab kehati-hatiannya hakim 

dalam memutuskan perkara juga menjadi 

pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan 

begitu saja. Begitupun saat majelis hakim 

memberikan penambahan amar tersebut, juga 

mempunyai pertimbangan hukum yang perlu 

dimuat dalam putusan.  

 

Sedang asas ius contra legem adalah asas yang 

menunjukkan di mana hakim menyimpangi isi ketentuan 

dalam Undang-Undang yang berlaku. Pada kaitannya 

dengan pembagian harta bersama, rumus bakunya adalah 

dibagi sama rata ½ bagian. Namun pada praktinya hakim 

bisa saja menyimpangi ketentuan tersebut, apabila dinilai 

perkara yang dihadapi oleh hakim tersebut mempunyai 

peluang untuk dibagi diluar kententuan tersebut. Semisal 

dalam putusan perkara nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Mgt 

tentang Cerai Gugat yang disertai dengan Pembagian Harta 

Bersama itu dibagi 1/3 dan 2/3, disebabkan adanya sisi 

kontribusi yang tidak berimbang dalam perolehannya, 

sehingga sudah patut dan perlu dibagi 1/3 dan 2/3. 

Sedangkan dalam perkara yang lainnya dibagi ½ bagian 

sama rata, disini majelis melihat sisi maslahat untuk 

kedepannya, yang mana meskipun perolehan harta bersama 
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tersebut secara kasat mata diperoleh oleh suami. Namun 

demi kemaslahatan dan masa depan istri sebagai pihak 

yang diceraikan, maka di sini bagi majelis patut untuk 

dibagi ½ bagian sama rata. Sebab salah satu pihaknya 

mempunyai profesi yang mempunyai penghasilan yang 

menentukan, dan meskipun sudah bercerai ada hak istri 

sebesar 1/3 bagian dari gaji yang diterima yang masih 

menjadi hak dari istri. Sehingga untuk melindungi hak-hak 

istri pasca perceraian tersebut, dan juga melihat sisi dimana 

untuk menjamin keberlangsungan hidup (masa depan) yang 

baik, maka sangat adil dan sudah memenuhi tujuan hukum 

apabila majelis hakim membagi ½ bagian sama rata. 

Kemudian Nurul Chudaifah memaparkan sebagai 

berikut : 11 

“Penerapan hak ex officio merupakan salah satu 

bentuk kebijakan majelis hakim dalam rangka 

menjamin muruah sebuah kehakiman. Selain 

daripada itu, adanya hak tersebut menjadikan hakim 

menjadi lebih ringan dan leluasa, untuk bisa 

menentukan keadilan sesuai dengan fakta hukum 

yang didapati. Namun bukan berarti majelis hakim 

bisa sewenang-wenang dalam memutuskan, 

sehingga dalam mengambil sikap tersebut majelis 

 
11 Nurul Chudaifah, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) 

“Penerapan Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam memutuskan 

Perkara Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 17 Februari 2021, pukul, 14.00 WIb. 
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hakim pasti akan menggunakan pertimbangan-

pertimbangan hukum yang mempunyai keterkaitan 

dengan perkara yang sedang dihadapi. Seperti 

halnya para pihak yang lalai dalam petitumnya tidak 

menyertakan permintaan eksekusi (menghukum 

untuk membagi) terhadap harta yang diminta untuk 

dibagi, maka dalam hal ini majelis hakim 

mengambil alih dan mengadili dengan 

menambahkan amar yang berisi menghukum dan 

memerintahkan kepada para pihak untuk 

melaksanakan putusan tersebut. Begitupun apabila 

para pihak juga tidak memahami dengan benar 

sistem hukum yang menjadi acuan dasar perkara 

yang sedang dihadapi, maka dengan dasar hak ex 

officio ini majelis hakim akan mempertimbangkan 

secara proporsionalis dengan catatan penerapan hak 

tersebut tidak menyimpangi ketentuan Undang-

Undang. Sehingga dapat dilihat secara nyata apabila 

putusan akhir tidak berkekuatan eksekutabel, maka 

majelis hakim atas dasar hak ex officio dalam 

rangka menjamin dan melindungi kepentingan para 

pihak di muka hukum, maka majelis perlu dan harus 

menjatuhkan amar putusan yang eksekutabel”. 

 

Pada kasus pembagian harta bersama tentu selain 

adanya hak ex officio, ada pula cara yang ditempuh majelis 

dalam melakukan penetapan hukum sebagai terobosannya, 

agar nilai cita hukum tidak dipadangan kaku. Maka dirasa 

perlu menggunakan asas ius contra legem, yaitu 

menyimpangi isi dari aturan tersebut. Pada kasus ini (harta 

bersama) asal hukumnya adalah harus dibagi ½ bagian 
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untuk masing-masing pihak, namun majelis hakim bisa 

membagi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 

KHI tersebut, keputusan diambil dengan cara menyimpangi 

aturan tersebut, akan tetapi aturan dalam Pasal 97 tetap 

menjadi acuan baku majelis untuk membagi. Hanya saja 

dalam menentukan bagian dari para pihak maka majelis 

perlu memandang hal-hal lain yang menjadikan dasar 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, 

seperti kondisi sosial, faktor kontribusi dalam perolehan 

harta bersama, dan tentu yang tidak kalah penting adalah 

berkaitan dengan asal muasal sebuah harta tersebut, 

sehingga majelis hakim tidak serta merta membagi ½ 

bagian.  

Pada perkara 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang 

Cerai Talak yang disertai dengan Pembagian Harta 

Bersama, Perkara nomor  0536/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang 

Harta Bersama dan Perkara nomor 

0578/Pdt.G/2019/PA.Mgt  tentang Cerai Gugat yang 

disertai dengan Pembagian Harta Bersama semuanya dibagi 

sama rata dengan bagian masing-masing sebesar ½ bagian. 

Dalam hal ini, pada hakikatnya majelis hakim juga telah 

menerapkan asas kemandirian hakim dalam memutuskan 

perkara. Artinya majelis hakim memandang perlu dibagi ½ 



91 

 

 

bagian dengan melihat kondisi sosial-finansial pihak berkas 

istri, karena dalam perkara tersebut mantan suami dianggap 

telah mempunyai kehidupan yang terjamin untuk 

kedepannya, sehingga apabila tidak dibagi ½ bagian justru 

akan memberikan dampak yang tidak maslahat kepada 

pihak mantan istri. Sesuai dengan prinsip dalam keadilan 

pada ranah peradilan agama filosofi yang kita anut adalah 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka majelis 

hakim memutuskan untuk membagai ½ bagian, dan hal 

semacam ini juga bisa disebut sebagai penerapan asas ius 

contra legem serta hak ex officio, yang terdapat 

penambahan amar putusan dan karena hak ex officio juga 

mengunakan asas ius contra legem. 

Menurut pendapat Alamsyah berkaitan dengan 

penerapan hak ex officio serta asas ius contra legem di 

Pengadilan Agama Magetan adalah sebagai berikut:12 

“Sebelum membahas apa itu hak ex officio  ataupun 

asas ius contra legem perlu kiranya melihat sebuah 

kisah dalam Risalatul Qodla bagaimana dahulu 

Khalifah Umar bin Khatab memerintahkan kepada 

Abdullah bin Qais pada saat menjadi Hakim, 

apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam 

 
12 Alamsyah, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Penerapan Hak 

Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam memutuskan Perkara 

Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 18 Februari 2021, pukul, 14.00 WIb. 
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Al-Qur’an dan Hadis, maka putuslah dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-

kasus lain yang telah diputus. Dari hal tersebut 

dapat dipahami bahwa hakim mempunyai 

kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, 

begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, 

karena hakim melakukan fungsi yang pada 

hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum 

tertulis melalui penemuan hukum yang berawal dari 

penyimpangan terhadap Undang-Undang hukum 

yang tertulis (ius contra legem) yang kemudian 

mengarah kepada penciptaan hukum baru (creation 

of new law). Namun dalam pemahamannya 

penemuan hukum tersebut harus diartikan mampu 

mengisi kekosongan (recht vacuum) dan mencegah 

tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan 

hukumnya tidak tertera dalam Undang-Undang atau 

tidak jelas hukumnya”. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka keberadaan 

hukum dalam masyarakat tidak hanya dapat diartikan 

sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, 

melainkan dijadikan sebagai sarana yang mampu 

mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat yang 

semakin kompleks. Selain itu, keberadaan hukum juga 

dapat mempengaruhi sistem hukum tersebut dalam 

mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum 

sebaiknya harus mampu menghilangkan setiap konflik yang 

diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat. 
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Keberadan hak ex officio sebagai jembatan majelis 

hakim dalam upaya memberikan jalan terobosan hukum 

saat hukum itu kosong, sesungguhnya keberadaan hukum 

tersebut merupakan suatu implementasi asas hakim yang 

bertindak secara mandiri atau disebut juga sebagai wujud 

kemerdekaan hakim. Tujuannya agar majelis hakim dapat 

mewujudkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa sebagaimana pesan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 

1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) UU 

No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 

229 KHI serta Pasal 178 ayat 1 HIR/Pasal 189 ayat (1) 

Rbg. 

Kewenangan yang termaktub dalam hak ex officio 

tersebut mengandung maksud agar hakim melakukan 

penemuan hukum demi mewujudkan keadilan dan 

kemaslahatan, khususnya terkait adanya kasus harta 

bersama di Pengadilan Agama Magetan. Hak tersebut dapat 

dilihat saat majelis hakim membantu pencari keadilan dan 

berusaha secara mendalam untuk mengatasi segala 

hambatan dan rintangan yang dialami seperti 

penyempurnaan gugatan, pemeriksaan, pembuktian, 

pertimbangan hukum dan yang paling vital adalah dalam 

amar putusannya. Sebab saat amar putusan majelis hakim 
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bersifat non-eksekutabel, maka putusan ini sama saja tidak 

ada putusan, padahal hakim dituntut untuk bisa bekerja 

secara proposional. Contoh konkret ketika sebuah putusan 

harus mempunyai daya eksekutabel adalah ketika gugatan 

tidak dimintakan (petitum) yang isinya menghukum para 

pihak, maka dengan ini majelis hakim diperkenankan untuk 

memberikan amar putusan tambahan agar kepentingan 

hukum para pihak tersebut terlindungi oleh hukum yang 

mengandung asas kepastian hukum dan kemanfaatan 

hukum. Seperti dalam perkara nomor 

0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang Cerai Talak yang disertai 

dengan Pembagian Harta Bersama, Perkara nomor 

0156/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang Cerai Gugat yang disertai 

dengan Pembagian Harta Bersama, Perkara nomor 

0536/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang Harta Bersama, dan 

Perkara nomor 0578/Pdt.G/2019/PA.Mgt tentang Cerai 

Gugat yang disertai dengan Pembagian Harta Bersama 

dalam amar putusannya majelis hakim menambahkan amar 

yang berbunyi  

“Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan 

Tergugat Rekonvensi untuk membagi seluruh harta 

bersama tersebut masing-masing pihak sesuai 

dengan bagian yang telah ditetapkan, dan apabila 

tidak dapat dilaksanakan secara riil maka akan 

dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat 
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Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-

masing pihak mendapatkan bagian sesuai yang telah 

ditetapkan”. 

 

Penambahan amar putusan dalam petitum tersebut 

tidak lain dan tidak bukan sebagai wujud peran hakim 

dalam menegakkan keadilan, agar para pihak tidak 

tergantung status hukumnya. Sebab ketika sebuah putusan 

pengadilan tidak mempunyai kekuatan eksekutabel, maka 

putusan tersebut menjadi putusan yang kosong dan tidak 

mempunyai nilai yang mengikat dan memaksa di mata 

hukum. Sehingga terobosan majelis hakim untuk 

menambahkan amar putusan tersebut sebagai bentuk 

mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan 

hukum kepada para pihak dalam perkara secara adil. 

Selain adanya hak ex officio pada praktik peradilan 

hakim juga mengenal asas ius contra legem yang bermakna 

yaitu wewenang seorang hakim untuk menyimpangi 

ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada dan 

telah usang ketinggalan zaman serta dirasa belum 

memenuhi rasa keadilan masyarakat yang pembahasannya 

hanya meliputi hal keperdataan antar individu untuk dicari 

jalan penyelesaian sengketa walaupun itu harus 

bertentangan dengan Undang-Undang yang telah berlaku. 
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Penerapan asas ius contra legem tersebut pada hakikatnya 

tidak mengurangi substansi dari aturan yang menjadi dasar 

hukum perkara, akan tetapi asas ini diterapkan sebagai 

bentuk upaya agar terciptanya sebuah keadilan yang hakiki 

dan tidak bersifat sumir, karena adil tidak harus ½ bagian 

sama rata, namun bisa saja 1/5 dengan 2/5 ataupun 1/3 

dengan 2/3 begitupun ¼ dengan 2/4 yang secara yuridis 

pembagian-pembagian tersebut tidak ada secara spesifik, 

namun hakim dalam hal ini di karenakan juga mempunyai 

hak ex officio atas jabatannya sebagai hakim, maka ia dapat 

menyimpangi ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum 

Islam. Pembagian harta bersama yang dalam hal ini keluar 

dari aturan asalnya sesungguhnya hanya didasarkan pada 

dua alasan yang ideal dan tidak bertentangan dengan asas-

asas hukum yang lain, yang mana ukuran tersebut terletak 

pada: pertama, Peran para pihak terhadap perolehan harta 

tersebut dan kedua, Peran para pihak dalam menjalankan 

hak dan kewajibannya pada saat masih hidup rukun 

menjadi suami-istri (terikat dalam perkawinan yang sah).  
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C. Analisis Hukum Progresif terhadap Penerapan Hak Ex 

Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam memutuskan 

Perkara Pembagian Harta Bersama 

Meminjam pendapat Rescoe Pond bahwa hukum 

berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (law as tool of 

sosial engineering), atau hukum sebagai sarana 

pembangunan (law as tool of development).13 Dalam 

kaitannya dengan penerapan hak ex officio dan asas ius 

contra legem dalam memutuskan Perkara Pembagian Harta 

Bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan. 

Begitupula dengan melihat penjelasan-penjelasan yang 

disampaikan oleh para hakim yang memutuskan perkara-

perkara tersebut, yang pada hakikatnya dalam memutuskan 

sebuah hukum hakim tidak bisa terpisah dari sistem hukum 

serta asas-asas hukum yang berlaku. Bahwa penerapan hak 

ex officio dan asas ius contra legem dalam memutuskan 

Perkara Pembagian Harta Bersama tersebut sesungguhnya 

adalah wujud bentuk rekayasa sosial (law as tool of sosial 

engineering) atau hukum sebagai sarana pembangunan (law 

as tool of development), karena bermuara dari dua 

kompenan ini maka hakim memunculkan terobosan-

 
13 Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-konsep Hukum dalam 

Pembangunan, 88. 



98 

 

 

terobosan hukum baru sesuai dengan kebutuhan para 

pencari keadilan. Seperti yang termuat dalam putusan harta 

bersama yang disampaikan oleh para hakim dengan 

“Menambahkan unsur petitum dalam putusan yang berisi 

amar (perintah), agar dalam putusan hakim tersebut bisa 

mempunyai sisi kepastian hukumnya”.  

Melihat pertimbangan majelis hakim tersebut, 

apabila dikaji dari pendapat Rescoe Pond ini menunjukkan 

bahwa hukum dalam hal ini benar-benar telah berfungsi 

sebagai bentuk rekayasa sosial, dengan cara menambahkan 

amar dalam putusannya tersebut. Hal ini menunjukkan 

representasi bahwa hukum itu digunakan untuk melindungi 

kepentingan subjek hukum juga sebagai bentuk 

pembangunan hukum, yang artinya majelis hakim 

menunjukkan kemandiriannya sebagai penegak hukum 

yang merdeka dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. 

Begitupula saat majelis hakim membagi harta bersama 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 

Pasal 97 KHI dan justru menyimpanginya dengan membagi 

1/3 bagian berbanding 2/3 bagian. 
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Seperti yang disampaikan oleh Wasidi,14 bahwa 

penerapan hak tersebut sebagai bentuk upaya majelis hakim 

dalam melindungi hak-hak para pihak, tidak hanya 

melindungi salah satu pihak semata, namun unsur 

perlindungan hukum tersebut harus melindungi seluruh 

pihak. Sebab para pihak mempunyai kesamaan kedudukan 

dimata hukum, dan tugas hakim adalah di tengah-tengah 

mereka dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. 

Sedangkan dalam proses penerapan menyimpangi aturan 

Pasal 97 KHI tersebut, hakim dituntut untuk jeli dan tajam 

dalam melihat serta mengungkap fakta-fakta dalam 

persidangan, sehingga hal semacam inilah yang disebut 

dengan bekerja secara proposionalis. Mengingat seorang 

hakim diberikan kemandirian dalam menjalankan tugasnya, 

maka dalam menggali fakta hukum dan peristiwa hukum 

dalam perkara yang dihadapi, sangat mempengaruhi 

terhadap putusan yang akan dijatuhkan. 

Hal semacam ini juga disampaikan oleh Bashirun,15 

menurutnya penambahan amar tersebut bertujuan untuk 

 
14 Wasidi, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Penerapan Hak Ex 

Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam memutuskan Perkara Pembagian 

Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama Magetan, 

tertanggal 15 Februari 2021, pukul, 14.00 WIb. 
15 Bashirun, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Penerapan Hak 

Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam memutuskan Perkara 
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melindungi hak-hak para pihak, sebab jika tidak demikian 

maka putusan tersebut juga hanya berupa putusan hitam 

diatas putih saja, dan ini tidak semua hakim berani 

mengambil terobosan seperti ini, sebab kehati-hatian hakim 

dalam memutuskan perkara juga menjadi pertimbangan 

yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Begitu pula 

saat majelis hakim memberikan penambahan amar, hal 

tersebut juga mempunyai pertimbangan hukum yang perlu 

dimuat dalam putusan. Sedangkan berkaitan dengan asas 

ius contra legem, asas tersebut menunjukkan bahwa hakim 

menyimpangi isi ketentuan yang ada di dalam Undang-

Undang yang berlaku. Pada kaitannya dengan pembagian 

harta bersama, rumus bakunya adalah dibagi sama rata ½ 

bagian. Namun pada praktinya hakim bisa saja 

menyimpangi ketentuan tersebut, apabila dinilai perkara 

yang dihadapi oleh hakim tersebut mempunyai peluang 

untuk dibagi di luar kententuan tersebut. 

Sementara disisi lain Nurul Chudaifah16 juga 

memperkuat dengan pertimbangan dalam rangka menjamin 

 
Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 16 Februari 2021, pukul 16.00 Wib. 
16 Nurul Chudaifah, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) 

“Penerapan Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam memutuskan 

Perkara Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 17 Februari 2021, pukul, 14.00 WIb. 
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dan melindungi kepentingan para pihak di muka hukum, 

maka majelis perlu dan harus menjatuhkan amar putusan 

yang eksekutabel. Sehingga majelis dalam menemukan 

hukum sebagai terobosannya, supaya nilai cita hukum tidak 

dipandang kaku maka perlu menggunakan asas ius contra 

legem, yaitu menyimpangi isi dari aturan tersebut. Pada 

kasus ini (harta bersama) asal hukumnya adalah harus 

dibagi ½ bagian untuk masing-masing pihak, namun 

majelis hakim bisa mengambil keputusan untuk tidak 

membagi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI 

tersebut. Pengambilan keputusan tersebut menyimpangi 

aturan, akan tetapi aturan dalam Pasal 97 tetap menjadi 

acuan baku majelis untuk membagi, hanya dalam 

menentukan bagian dari para pihak majelis perlu 

memandang hal-hal lain yang menjadikan dasar 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, 

seperti kondisi sosial, faktor kontribusi dalam perolehan 

harta bersama dan tentu yang tidak kalah penting adalah 

berkaitan denga asal muasal sebuah harta, sehingga majelis 

hakim tidak serta merta membagi ½ bagian. 
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Bahwa Alamsyah17 juga menegaskan apabila 

penambahan amar putusan dalam petitum tersebut tidak 

lain dan tidak bukan sebagai wujud peran hakim dalam 

menegakkan keadilan, agar supaya para pihak tidak 

tergantung status hukumnya, sebab saat sebuah putusan 

pengadilan tidak mempunyai kekuatan eksekutabel maka 

putusan tersebut menjadi putusan yang kosong dan tidak 

mempunyai nilai yang mengikat dan memaksa di mata 

hukum. Sedangkan penerapan asas ius contra legem pada 

hakikatnya tidak mengurangi substansi dari aturan yang 

menjadi dasar hukum perkara, akan tetapi asas ini 

diterapkan sebagi bentuk upaya agar terciptanya sebuah 

keadilan yang hakiki dan tidak bersifat sumir, karena adil 

tidak harus ½ bagian sama rata, namun bisa saja 1/5 dengan 

2/5 ataupun 1/3 dengan 2/3 begitupun ¼ dengan 2/4 yang 

secara yuridis pembagian-pembagian tersebut tidak ada 

secara spesifik, namun hakim dalam hal ini dikarenakan 

juga mempunyai hak ex officio dengan atas jabatannya 

hakim menyimpangi ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi 

Hukum Islam. Pembagian harta bersama yang dalam hal ini 

 
17 Alamsyah, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Penerapan Hak 

Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam memutuskan Perkara 

Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 18 Februari 2021, pukul, 14.00 Wib. 
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keluar dari aturan asalnya sesungguhnya hanya didasarkan 

pada dua alasan yang ideal dan tidak bertentangan dengan 

asas-asas hukum yang lain, yang mana ukuran tersebut 

terletak pada pertama, Peran para pihak terhadap perolehan 

harta tersebut dan kedua, Peran para pihak dalam 

menjalankan hak dan kewajibannya pada saat masih hidup 

rukun menjadi suami-istri (terikat dalam perkawinan yang 

sah). 

Bahwa penerapan hak ex officio dan asas ius contra 

legem tersebut sangatlah berkesesuaian dengan Teori 

hukum tradisional yang mengajarkan, bahwa hukum 

merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang 

memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan 

ketertiban dan kebebasannya. Sehingga ukuran bagi hukum 

bukanlah asumsi benar atau salah, bermoral atau tidak 

bermoral namun hukum merupakan apa saja yang 

diputuskan dan itu dilaksanakan oleh masyarakat.18 

Hukum yang progresif mengajarkan bahwa hukum 

bukanlah raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar 

kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada 

dunia dan manusia. Hukum yang progresif tidak 

menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, 

 
18 Munir Fuady,1-2. 
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melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.19 

Mengacu pada teori ini maka penerapan hak ex officio  dan 

asas ius contra legem di Pengadilan Agama Magetan dalam 

Perkara Harta Bersama sesungguhnya merupakan bentuk 

pertanggungjawaban majelis hakim pemeriksa perkara 

sebagai penentu hukum yang akan menjadi asumsi 

masyarkat, sehingga salah satu upaya majelis hakim agar 

hukum tidak stagnan ataupun hukum hanya dimaknai 

sebagaimana bunyinya maka dalam hal ini dilakukanlah 

penerapan hak ex officio dengan menambahkan amar 

putusan yang berbunyi “Menghukum kepada Penggugat 

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi 

seluruh harta bersama tersebut masing-masing pihak 

sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dan apabila 

tidak dapat dilaksanakan secara riil maka akan dilelang 

dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi 

dan Tergugat Rekonvensi masing-masing pihak 

mendapatkan bagian sesuai yang telah ditetapkan”. Serta 

menerapkan asas ius contra legem dengan menyimpangi 

ketentuan dalam Pasal 97 KHI yakni hakim membagi harta 

bersama tidak ½ bagian sama rata namun dengan 1/3 dan 

2/3 bagian. 

 
19 Satjipto Rahardjo, 228. 
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Bahwa penerapan hak ex officio dan asas ius contra 

legem tersebut telah menunjukkan apabila majelis hakim 

yang sedang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara 

tersebut mempunyai tujuan berupa terciptanya hukum yang 

progresif, artinya putusan yang diputuskan oleh majelis 

hakim tersebut merespons perkembangan dan kebutuhan 

manusia yang bekesesuaian dengan asas keadilan, 

kesejahteraan, kemakmuran dan kepedulian terhadap 

manusia. 

Bahwa apa yang dikemukakan oleh para hakim dan 

juga dilihat dari sisi perkara yang diputuskan oleh majelis 

hakim, maka hal ini menujukkan apabila hukum yang 

dibangun tersebut merupakan hukum yang sesuai dengan 

hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang 

tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat 

(sosial justice). Begitupula dari sisi aspek keadilan 

bukanlah keadilan yang bersifat formalnya semata, namun 

lebih kepada keadilan substantif yang sesuai dengan hati 

nurani hakim, dan ini merupakan  hal yang sangat 

berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dari hukum progresif. 

Bahwa putusan harta bersama yang didalamnya 

termuat hak ex officio serta asas ius contra legem yang ada 

di Pengadilan Agama Magetan ini, merupakan bentuk 
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representasi dari ketentuan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia yang memerintahkan kepada hakim apabila 

dalam memutuskan perkara putusan hakim harus 

mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, 

filosofis dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin 

dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabakan dalam 

putusan tersebut, merupakan keadilan yang berorientasi 

pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral 

justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice).20 

Berdasarkan pada paparan dan analisis tersebut 

dapat ditarik benang merah apabila diverifikasikan kepada 

faktor keadilan, kesejaheraan dan kepedulian, maka 

penerapan hak ex officio dan asas ius contra legem dalam 

Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan, 

maka inilah yang selanjutnya disebut sebagai hukum itu 

tidak untuk diri sendiri namun untuk mengabdi kepada 

manusia, karena hakikat dari hukum adalah selalu dalam 

proses menjadi (law as a process, law in the making).21 

Bahwa penerapan hak ex officio dan asas ius contra 

legem dalam Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama 

Magetan ini pada hakikatnya merupakan bentuk upaya dari 

 
20 Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of 

Conduct), 2. 
21  Satjipto Rahardjo, 1. 
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adanya penegak hukum untuk keluar dari sistem hukum 

yang kaku, kepada hukum yang lentur atau seringnya 

disebut juga sebagai wujud penemuan hukum. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno 

Mertokusumo, apabila penemuan hukum dengan cara 

menerapkan hak ex officio dan asas ius contra legem dalam 

Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan 

tersebut merupakan proses pembentukan hukum oleh 

hakim yang diberi tugas dan wewenang untuk 

melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang 

konkret. Artinya atas dasar jabatan sebagai seorang hakim 

(hak ex officio), maka dalam rangka menemukan hukum 

yang progresif dengan menerapkan asas ius contra legem 

pada perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan 

ini merupakan cerminan dari isi ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menentutkan 

bahwa :‘’Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat’’. 

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut 

disebutkan: ‘’Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan 

hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa 

keadilan masyarakat’’. 
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Sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo 

bahwa hukum itu untuk manusia dan bukan sebaliknya, 

sehingga apabila setiap ada masalah di dalam hukum, maka 

hukumlah yang harus ditinjau ulang dan selanjutnya 

diperbaiki, dan bukan manusia sebagi subjek hukum yang 

harus dipaksakan untuk masuk ke dalam skema hukum 

tersebut.22 Artinya penemuan hukum majelis hakim dengan 

cara menyimpangi ketentuan pada pasal 97 KHI tentang 

pembagian harta bersama dengan ketentuan ½ bagian sama 

rata dan selanjutnya dibagi 1/3 bagian berbanding 2/3 

bagian merupakan bentuk terobosan hukum yang bernuansa 

hukum progresif, begitupun dengan penggunaan hak ex 

officio (atas dasar jabatannya) majelis hakim menambahkan 

amar putusan yang berbunyi “Menghukum kepada 

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk 

membagi seluruh harta bersama tersebut masing-masing 

pihak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dan 

apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka akan 

dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat 

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing pihak 

mendapatkan bagian sesuai yang telah ditetapkan” dengan 

pertimbangan sebagai bentuk perlindungan hak-hak 

 
22 Ibid., 1. 
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konstitusional para pihak. Maka sesungguhnya hakim telah 

mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan 

hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dan 

konsep penemuan hukum seperti inilah yang merupakan 

sebagai ciri karakteristik dari hukum progresif, yaitu 

keberanian dari penegak keadilan (hakim) keluar dari 

mainstream pemikiran absolutisme hukum dan kemudian 

menempatkan hukum dalam seluruh persoalan kemanusian, 

sehingga hukum tidak lagi diasumsikan sebagai prosedur 

hukum, namun hukum mampu mengenali keinginan publik 

terhadap tercapainya keadilan yang substantif. 

Penerapan hak ex officio dan asas ius contra legem 

tersebut dilihat dari sisi metode konstruksi hukum, maka 

kebijakan majelis hakim tersebut telah memenuhi 

kualifikasi sebagai karakteristik penemuan hukum yang 

progresif, yaitu melihat hukum dari dinamika masyarakat 

yang tetap berpedoman pada hukum, kebenaran dan 

keadilan serta memihak dan peka terhadap nasib para 

pihak. Dan hal ini juga telah menunjukkan sisi 

progresifnya, yaitu dengan melihat kesejahteraan dan 

kemakmuran para pihak untuk jangka panjang. 

Bahwa pada prinsipnya dalam perkara pembagian 

harta bersama, penemuan hukum merupakan proses 
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konkretisasi peraturan hukum yang telah dirumuskan dalam 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan 

Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam berada 

pada wilayah das sollen yang bersifat umum dan abstrak, 

yang kemudian diterapkan terhadap peristiwa konkret pada 

tataran das sein yang bersifat khusus. Pasal 97 Kompilasi 

Hukum Islam merupakan das sollen yang menggariskan 

bahwa harta bersama dibagi dua ( ½ ) untuk janda atau 

duda yang bercerai hidup atau mati, yang masih bersifat 

abstrak dan umum sehingga perlu ditafsirkan dan digali 

manakala berhadapan dengan kenyataan atau peristiwa 

konkret. Peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi dalam 

persidangan merupakan das sein yang juga menjadi 

pertimbangan bagi hakim, untuk melakukan penemuan 

hukum. Selanjutnya peristiwa konkret yang telah terbukti 

dipersidangan tersebut diterjemahkan hakim ke dalam 

bahasa hukum dengan mencari kualifikasinya, atau 

peristiwa konkret tersebut menjadi peristiwa hukum untuk 

ditemukan bagaimana bentuk dan porsi pembagiannya. 

Oleh sebab itu, terkait dengan fungsi hukum sebagai 

pengendali masyarakat (sosial control) dan sebagai alat 

untuk melakukan perubahan (sosial engineering), maka 
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hakim perlu melakukan penemuan dan penggalian hukum 

secara cermat dan hati-hati. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwap 

penerapan hak ex officio  serta asas ius contra legem dalam 

Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan 

menggambarkan adanya ijtihad progresif yang tidak hanya 

berpegang pada penalaran hukum positivism, melainkan 

juga berpegang pada penalaran penalaran hukum progresif, 

dan tidak hanya mencari kebenaran formal tetapi juga 

mencari kebenaran materiel. Selain itu juga 

mengintegrasikan antara penafsiran yang bersifat 

kontekstual dan tekstual, sehingga putusan tersebut dapat 

mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. Meskipun 

terkadang terjadi pergulatan antara prinsip kepastian hukum 

dan keadilan hukum dalam masyarakat. Hal ini juga 

menunjukan bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara 

perdata tidak terlepas dari persoalan normatif dan filsafat 

hukum, karena tugas mengadili selalu berkaitan dengan 

keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum dan kemanfaatan 

hukum. 

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan 

bahwa terdapat beberapa perbedaan amar putusan majelis 

hakim dalam pembagian harta bersama, yaitu sebagai 
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berikut: a) Harta bersama dibagi dua, ½ (setengah) untuk 

suami dan ½ untuk istri, dengan pertimbangan harta 

tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama 

perkawinan. Dengan tidak mempersoalkan harta tersebut 

terdaftar atas nama suami atau istri, karena suami istri 

dipandang sama-sama memberikan kontribusi dalam 

memperoleh harta tersebut. b) Harta bersama dibagi dengan 

pembagian 2/3 untuk istri dan 1/3 untuk suami, dengan 

pertimbangan suami tidak melaksanakan tanggung 

jawabnya sebagai seorang suami, dan tidak pernah 

menafkahi anak dan istri selama perkawinan. 
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BAB IV 

KORELASI PENERAPAN HAK EX OFFICIO DAN ASAS 

IUS CONTRA LEGEM DENGAN ASAS KEPASTIAN 

HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM 

DALAM PUTUSAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA 

BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF 

 

A. Deskripsi Umum tentang Korelasi Penerapan Hak Ex 

Officio dan Asas Ius Contra Legem dengan Asas 

Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum 

dalam putusan Perkara Pembagian Harta Bersama 

Pengambilan sebuah kebijakan dalam ranah 

peradilan tentu semata-mata bukan hanya mendasar kepada 

kepentingan pribadi, namun juga melihat kepentingan 

lainnya secara luas. Sehingga tentunya hal tersebut berpacu 

kepada kepentingan manusia sebagai subjek hukum. 

Berkenaan dengan kebijakan hakim sebagai penegak 

hukum dengan menerapkan hak ex officio dan asas ius 

contra legem dalam memutus perkara pembagian harta 

bersama perlu ditakar pula, apakah penerapan tersebut 

mempunyai korelasi dengan asas kepastian hukum, 

keadilan dan kemanfaatan hukum atau justru bertolak 

belakang. Berikut peneliti paparkan deskripsi umum 
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tentang korelasi penerapan hak ex officio dan asas ius 

contra legem dengan asas kepastian hukum, keadilan dan 

kemanfaatan hukum dalam putusan perkara pembagian 

harta bersama di Pengadilan Agama Magetan : 

Wasidi,92 memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Korelasi antara hak ex officio dan asas ius contra 

legem dengan asas hukum yang lain dalam hal ini 

asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum 

pastinya sangat berkaitan erat. Khususnya dalam 

pekara pembagian harta bersama, untuk mewujukan 

tujuan hukum itu sendiri diperlukan keberanian 

hakim dalam menggunakan hak ex officio dan asas 

ius contra legem. Tanpa adanya hak ex officio 

hakim tidak akan bisa menegakkan keadilan seadil-

adilnya, dan tanpa adanya asas ius contra legem  

hakim juga tidak akan bisa berparadigma dengan 

luas. Sehingga hakim akan bersifat kaku secara 

mutlak, padahal hukum itu harus lentur juga, artinya 

komposisi hukum itu harus juga melihat secara 

mendalam hakikat-hakikat kemanusian, tidak serta 

merta hanya bersifat mengatur semata. Oleh karena 

itu, adanya hak ex officio dan asas ius contra legem 

ini sesungguhnya membantu hakim untuk 

mewujudkan hukum yang memenuhi asas 

kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum yang 

lebih maslahat. Karena prinsip pengadilan agama 

 
92 Wasidi, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Korelasi Penerapan 

Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dengan Asas Kepastian Hukum, 

Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam putusan Perkara Pembagian 

Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama Magetan, 

tertanggal 15 Februari 2021, pukul, 14.00 Wib. 
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sendiri tidak terlepas dari sisi maslahatnya. Karena 

kita diajarkan sebuah kaidah hukum, yang mana 

hukum itu berubah mengikuti zaman, waktu dan 

tempatnya, atau istilahnya illatnya hukum. Maka 

sebab daripada hal tersebut, penggunaan hak ex 

officio dan penerapan asas ius contra legem 

merupakan bagian para hakim untuk mewujudkan 

hukum yang maslahat, lebih baik dan tidak berkutat 

pada aturan-aturan tertulis saja, sehingga hal 

semacam ini hendaknya mengadung unsur-unsur 

tujuan hukum, berupa keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum itu sendiri. Artinya tanpa adanya 

hak ex officio dan asas ius contra legem hakim tidak 

akan bisa memperoleh sebuah hukum yang  

mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum”. 

 

Bashirun,93 selanjutnya memberikan pemaparan 

sebagai berikut: 

“Korelasi hak ex officio dan asas ius contra legem 

dengan asas-asas tujuan hukum ini tentu sangat erat 

kaitannya. Yang mana dalam menerapkan hak ex 

officio dan asas ius contra legem ini hakim juga 

akan menimbang tujuan dari hukum itu sendiri. 

Oleh karena hal itu, meskipun hakim mempunyai 

wewenang atas jabatannya mengadili sebuah 

perkara, namun hakim juga harus melihat unsur-

unsur lain dalam menjatuhkan putusannya. Sebab 

 
93 Bashirun, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Korelasi 

Penerapan Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dengan Asas 

Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam putusan 

Perkara Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 16 Februari 2021, pukul, 16.00 Wib. 
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jika tidak demikian, maka hukum akan menjadi alat 

menzalimi orang lain. Sehingga hakim juga harus 

berhati-hati saat akan menjatuhkan putusan dengan 

menggunakan dasar atas jabatannya, begitupula 

sama halnya saat hakim akan menggunakan asas 

hukum yang lain, dalam hal ini asas ius contra 

legem. Adanya asas ius contra legem ini juga 

mempunyai keterkaitan dengan status hakim yang 

dianggap mengetahui hukum (asas ius cuva novit), 

sehingga dalam meracik dan merumuskan 

putusannya, ia harus mendasarkan pula pada asas-

asas tujuan hukum. Seperti menambahkan amar 

putusan, dan saat hakim menyimpangi ketentuan 

pada Pasal 97 sebab melihat sisi keadilan hukum 

dan hati nurani, maka hakim memerlukan 

seperangkat alat hukum yang dapat digunakan 

untuk bertindak mengambil sebuah ketentuan 

hokum, dalam hal ini hak ex officio dan asas ius 

contra legem menjadi alat yang digunakan hakim 

untuk menyempurnakan hukum”. 

 

Nurul Chudaifah,94 memberikan keterangan sebagai 

berikut:   

“Hakim bertindak dalam memutuskan sebuah 

hukum dengan dasar ex officio dan menggunakan 

asas ius contra legem dengan tujuan mencari dan 

menerapkan hukum yang lebih progresif, maka 

sudah tentu mempunyai hubungan dengan asas-asas 

 
94 Nurul Chudaifah, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Korelasi 

Penerapan Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dengan Asas 

Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam putusan 

Perkara Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 17 Februari 2021, pukul, 14.00 Wib. 
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tujuan hukum, yakni asas keadilan dan kemanfaatan 

hukum. Sebab hukum yang dicetuskan tanpa adanya 

tiga asas tersebut, sudah pasti hukum tersebut 

dikategorikan ke dalam hukum yang tersesat.  Maka 

terkhusus pada lingkup Peradilan Agama harus 

mengutamakan asas personalitas keislaman sebagai 

wujud untuk menjaga keutuhan hukum agama, 

sehingga tujuan-tujuan maqashidus syar’i akan 

tetap eksis dan tidak tergerus oleh hukum-hukum 

yang tidak relevan dengan hukum Islam. Oleh 

karena itu, hakim menggunakan dasar ex officio 

dengan menambahkan amar dalam putusannya ini 

juga mengikuti prinsip maqashidus syar’i, 

begitupula saat majelis hakim menerapkan asas ius 

contra legem yang artinya majelis keluar dari 

ketentuan yang ada. Hal ini juga merupakan 

perintah agama kepada hakim untuk berijtihad, 

yang mana kesemuannya itu merupakan cerminan 

dari hukum yang mengandung asas kemanfaat, 

keadilan dan kepastian hukum”. 

 

 

Alamsyah,95 menyampaikan pandangannya sebagai 

berikut : 

“Asas Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan 

Kemanfaatan Hukum merupakan asas-asas yang 

menjadi tujuan hukum itu diberlakukan. Namun 

dalam pemberlakuannya akan ada kendala-kendala 

 
95 Alamsyah, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Korelasi 

Penerapan Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dengan Asas 

Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam putusan 

Perkara Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 18 Februari 2021, pukul, 14.00 Wib. 
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yang signifikan, dalam hal ini semua hakim pasti 

mengalami, yaitu sulitnya menggabungkan ketiga 

unsur tersebut. Sehingga sisi yang paling 

diutamakan oleh para hakim adalah sisi keadilan. 

Sama halnya saat para hakim harus memutuskan 

perkara pembagian harta bersama di Pengadilan 

Agama Magetan ini, terlebih dengan menggunakan 

dasar ex officio serta menerapkan asas ius contra 

legem sudah pasti menimbang keputusannya secara 

matang terhadap korelasi (hubungannya) dengan 

ketiga unsur tersebut”. 

 

Pada ranah asas kepastian hukumnya semisal hakim 

menambahkan amar yang isinya menghukum para pihak 

untuk membagi harta tersebut sesuai dengan ketetapan 

majelis hakim. Ini artinya majelis hakim menghendaki agar 

putusan tersebut bisa dilaksanakan dan mempunyai 

legalitas dihadapan hukum. Begitupula saat majelis hakim 

memutuskan untuk keluar atau meyimpangi ketentuan yang 

ada dalam Pasal 97 KHI, dengan membagi tidak sama rata 

atau tidak mengikuti kaidah dalam Pasal tersebut, unsur 

kepastian hukumnya terletak dimana hak-hak para pihak 

perlu mendapatakan perlindungan secara hukum dengan 

menetapkan bagian masing-masing para pihak. 

Selanjutnya berkaitan dengan asas kemanfaatan 

hukum, hal ini menjadi cerminan/pertimbangan yang 

mendalam, meskipun para hakim tidak menerapkan hak ex 
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officio ataupun asas ius contra legem dalam memutuskan 

perkara tersebut, namun secara kaidah hukum aturan yang 

sudah ada tersebut telah memenuhi unsur kemanfaatan 

hukum. Akan tetapi tugas majelis hakim tidak serta merta 

berhenti pada taraf aturan tertulis semata, maka saat perkara 

yang dihadapi oleh para hakim perlu dilakukakan 

penerapan hak ex officio ataupun asas ius contra legem, 

maka tujuannya juga tidak jauh berbeda, yaitu memasukkan 

unsur kemanfaatan hukum secara tegas. Artinya majelis 

hakim melihat sisi kemanfaatan hukumnya lebih luas. 

Seperti dalam ketentuan Pasal 97 yang mengamanahkan 

supaya harta bersama dibagi ½ bagian sama rata, ini 

sesungguhnya sama-sama mempunyai sisi kemanfaatan 

yang berimbang, namun saat aturan ini diterapkan dan 

melihat aspek-aspek peristiwa hukum yang muncul di 

muka persidangan justru bertentangan dengan sisi-sisi 

keadilan, maka hakim perlu mengcounter ulang pasal 

tersebut. Sehingga munculah pembagian yang tidak sama 

rata, dengan melihat sisi kemanfaatan harta tersebut lebih 

dibutuhkan oleh pihak istri, mengingat sang istrilah yang 

selama ini mencukupi kebutuhan primer dan juga telah 

berbalik fungsionalnya dalam keluarga. 
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Sedangkan korelasi dengan asas keadilan, tentunya 

hal ini menjadi domain teakhir dalam menimbang dan 

memutuskan sebuah perkara. Keadilan sendiri sudah pasti 

akan mencakup sisi kepastian dan kemanfaatan hukum 

tersebut. Saat majelis hakim menerapkan asas ius contra 

legem dengan dasar karena jabatan (ex officio), maka dalam 

hal ini majelis hakim bertujuan menegakkan keadilan 

sesuai dengan fakta dan peristiwa hukum yang terungkap 

dalam persidangan. Semisal berkaitan dengan penambahan 

amar putusan tersebut, apakah adil saat hukum tidak bisa 

dieksekusi padahal asas persidangan disini, cepat murah 

dan sederhana, kalaupun ada putusan yang keluar tanpa 

bisa dieksekusi maka akan merugikan salah satu pihak 

bahkan bisa kedua belah mengalami kerugian. Sehingga 

kebijakan majelis dengan menambahkan amar tersebut atas 

dasar karena jabatannya ini merupakan salah satu wujud 

bahwa hukum itu harus mempunyai sisi keadilannya. 

Begitupun saat majelis berani keluar untuk tidak membagi 

½ bagian sama rata. Hal yang sangat dilihat oleh majelis 

hakim adalah nilai sisi keadilan, yang mana dasar yang 

menentukan adalah dimana fakta hukum dapat digali dan 

ditemukan secara mendalam saat dalam persidangan. 

Disitulah akan kita ketahui apakah fakta hukum tersebut 
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bertentangan dengan rasa keadilan atau tidak. Saat 

bertentangan dengan rasa keadilan serta hati nurani maka 

hakim akan memutuskan lain daripada yang lain, artinya 

membuat keputusan yang lebih maslahat. 

 

B. Analisis Hukum Progresif terhadap Korelasi Penerapan 

Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dengan Asas 

Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum 

dalam putusan Perkara Pembagian Harta Bersama 

Ex Officio hakim merupakan tindakan nyata di 

persidangan untuk melakukan penemuan hukum demi 

mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa, yang mana penemuan hukum merupakan tindakan 

yuridis teoritis, sedangan ex officio merupakan tindakan 

yuridis praktis.96 

Pada wilayah penegakan hukum, setiap orang selalu 

mengharapkan dapat ditetapkan hukum dalam hal 

terjadinya peristiwa konkret, dengan kata lain bahwa 

peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus 

ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada, dengan hasilnya 

nanti mempunyai sebuah kepastian hukum yang dapat 

 
96 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam  Demi Mewujudkan 

Keadilan, 217. 
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diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa dalam penegakan 

hukum hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri yaitu, 

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.  

Bahwa praktik penegakan hukum di Pengadilan 

Agama Magetan atas dasar hak ex officio menerapkan asas 

ius contra legem dalam memutuskan perkara pembagian 

harta bersama, tentunya perlu dikaji secara mendalam 

dalam kaitannya melihat hakikat fungsi dan tujuan adanya 

hukum yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan 

keadilan.  

Bahwa setidaknya ada beberapa hal yang perlu 

dicermati dalam penggunaan hak ex officio dalam 

memutuskan perkara pembagian harta bersama, yakni saat 

majelis hakim menambahkan amar putusan dengan tujuan 

memberikan perlindungan hukum dan keadilan 

sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan hasil 

wawancara dengan para hakim, maka hal ini merupakan 

aspek tujuan adanya hak ex officio, yakni diantaranya 

“mengadili di luar petitum demi perlindungan hukum dan 

keadilan serta menjatuhkan amar putusan yang 

eksekutabel’’. 

Sebagaimana tujuan adanya hukum yaitu adanya 

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka 
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penerapan hak ex officio dengan menambahkan amar 

putusan yang artinya majelis hakim “mengadili di luar 

petitum demi perlindungan hukum dan keadilan serta 

menjatuhkan amar putusan yang eksekutabel’’. Praktik 

semacam ini menunjukkan apabila majelis hakim dalam 

memeriksa dan memutuskan sebuah perkara, tidak hanya 

terpaku pada satu aspek asas hukum.  

Dari segi kemanfaatan hukum, hakim lebih melihat 

kepada tujuan dan kegunaan hukum itu sendiri, artinya 

hukum merespons kepentingan hidup manusia, dan bukan 

manusia yang merespons kepentingan hukum. Seperti yang 

dikemukakan oleh bashirun yakni ; 

”Dalam menerapkan hak ex officio dan asas ius 

contra legem ini, hakim juga akan menimbang dari 

tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, maka 

putusan hakim tidak bisa dipisahkan begitu saja. 

Meskipun hakim mempunyai wewenang atas 

jabatannya mengadili sebuah perkara, namun hakim 

juga harus melihat unsur-unsur yang lain dalam 

menjatuhkan putusannya. Jika tidak demikian, maka 

hukum akan menjadi alat menzalimi orang lain. 

Sehingga hakim juga harus berhati-hati saat akan 

menjatuhkan putusan dengan menggunakan dasar 

atas jabatannya, atau ketika menggunakan asas 
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hukum lainnya, dalam hal ini asas ius contra 

legem.”97  

Bahwa melihat dari teori aspek kemanfaatan hukum 

dalam menegakkan sebuah hokum, jangan sampai ada 

sebuah kecerobohan hukum yang artinya dalam 

pelaksanaan hukum tersebut dapat membuat keresahan 

pada masyarakat, maka penerapan hak ex officio dengan 

penambahan amar putusan dalam putusan hakim tersebut 

merupakan salah satu usaha majelis hakim agar hukum 

tidak dijadikan alat untuk menzalimi orang lain. Sehingga 

apabila majelis hakim tidak menggunakan hak ex officio 

untuk menambahkan amar putusan dalam putusannya, 

maka dalam hal ini penegakan hukum dalam putusan 

tersebut akan bernilai non-eksekutabel, sehingga akan 

bertentangan dengan asas kemanfaatan hukum itu sendiri. 

Sementara dalam aspek penerapan asas ius contra 

legem yang mana majelis hakim menyimpangi ketentuan 

Undang-Undang, pada hal ini yaitu ketentuan yang ada 

dalam Pasal 97 KHI dengan mempertimbangkan kontribusi 

para pihaknya, sehingga majelis membagi 2/3 untuk istri 

 
97 Bashirun, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Korelasi 

Penerapan Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dengan Asas 

Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam putusan 

Perkara Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 16 Februari 2021, pukul, 16.00 Wib. 
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dan 1/3 untuk suami. Maka sebenarnya persoalan seperti 

ini, apabila dilihat dari sisi kemanfaatan hukum majelis 

hakim telah bertindak untuk menekankan tujuan dan 

kegunaan hukum yang bernuansa ekonomis, artinya hukum 

digunakan untuk melihat lebih mendalam guna menjamin 

kehidupan yang proporsional dan adil, sebagimana dasar 

adanya hukum yang progresif yaitu hukum itu ada untuk 

manusia. Sehingga berdasarkan aspek kemanfaatan hukum 

disini, telah memperlihatkan apabila penegakan hukum 

dalam membagi harta bersama dengan ketentuan 1/3 bagian 

untuk suami dan 2/3 bagian untuk istri, dapat ditarik sebuah 

kesimpulan hukum telah bekerja memberikan kemanfaatan 

untuk kehidupan manusia. 

Penggunaan hak ex officio dalam memutuskan 

perkara harta bersama di Pengadilan Agama Magetan, 

apabila ditinjau dari aspek keadilan hukum terdapat sebuah 

fakta yakni majelis hakim telah mempertimbangkan aspek 

hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim telah 

mampu membedakan secara mendalam makna keadilan 

individual, kelompok dan masyakarat. Penambahan amar 

putusan yang menghukum kedua belah pihak, untuk 

membagi harta bersama sesuai dengan putusan yang telah 

dijatuhkan oleh majelis hakim, inipun juga merupakan 
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cerminan dari tujuan diberlakukannya hak ex officio untuk 

memberikan perlindungan hukum serta menghindari 

putusan yang tidak mempunyai nilai eksekutorial. 

Aspek keadilan hukum sendiri dapat diartikan 

sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal 

antara manusia dengan memberikan haknya, maka praktik 

hak ex officio dengan menambahkan amar putusan dalam 

perkara harta bersama di Pengadilan Agama Magetan 

bertujuan untuk memberikan hak-haknya. Sebab tanpa 

adanya penambahan amar putusan tersebut, maka hukum 

dianggap tidak berperan memberikan keadilan, artinya 

hukum tidak mempunyai apa-apa tanda adanya sebuah 

keadilan. 

Pada aspek penerapan asas ius contra legem, hakim 

dianggap menyimpangi ketentuan Undang-Undang, jika 

dilihat dari segi aspek keadilan hukum. Maka penulis 

dalam hal ini meminjam istilah dari Aristoteles yang 

menguraikan keadilan ke dalam dua hal. Pertama keadilan 

secara distributif, yaitu keadilan yang didasarkan pada 

aspek pendistribusian hak-hak dan kewajiban para pihak. 

Seperti yang dikemukakan oleh Alamsyah : 

“Hal yang dapat dilihat oleh majelis hakim sebagai 

nilai sisi keadilan, di mana dasar penentuannya 
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adalah fakta hukum yang dapat digali dan 

ditemukan secara mendalam saat proses 

persidangan. Disitulah akan diketahui apakah fakta 

hukum tersebut bertentangan dengan rasa keadilan 

atau tidak. Saat bertentangan dengan rasa keadilan 

serta hati Nurani maka hakim akan memutuskan lain 

daripada yang lain, artinya membuat keputusan 

yang lebih maslahat.‘’98 

 

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Alamsyah 

tersebut menjadi cerminan apabila hakim disini telah 

menghendaki untuk membagi harta bersama sesuai dengan 

fakta hukum yang digali dan ditemukan secara mendalam 

saat dalam persidangan, sehingga dapat diketahui fakta 

hukum tersebut bertentangan dengan rasa keadilan atau 

tidak. Seperti putusan hakim yang membagi 1/3 bagian 

untuk suami dan 2/3 untuk istri atas dasar kontribusi suami 

istri dalam pemerolehan harta bersama, maka dalam hal ini 

hakim telah menerapkan asas keadilan yang bersifat 

distributif.99 

Bahwa sejatinya pelaksanaan tugas dan kewajiban 

hakim dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan 

 
98 Alamsyah, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Korelasi 

Penerapan Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dengan Asas 

Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam putusan 

Perkara Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 18 Februari 2021, pukul, 14.00 Wib. 
99 Munir Fuady, 2. 
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keadilan dengan berpegang teguh kepada Undang-Undang, 

hukum yang tidak tertulis serta nilai-nilai keadilan dalam 

masyarakat, maka apabila ada aturan-aturan yang akan 

menimbulkan ketidakadilan, sudah seharusnya hakim 

mengambil sisi moral justice dengan mengesampingkan 

hukum atau peraturan per Undang-Undangan yang tertulis 

(legal justice).   

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai 

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living 

law), yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di 

tengah masyarakat (sosial justice). Keadilan yang 

dimaksudkan dalam hal ini bukanlah keadilan yang bersifat 

formala semata, namun lebih kepada keadilan substantif 

yang sesuai dengan hati nurani hakim.100 Hal ini juga 

senada dengan pendapat Alamsyah yang mengemukakan, 

saat bertentangan dengan rasa keadilan serta hati nurani 

maka hakim akan memutuskan lain daripada yang lain, 

artinya membuat keputusan yang lebih maslahat. 

Kedua, keadilan bersifat korektif yang berarti 

keadilan dinilai dari sisi kejadian yang tidak adil, dalam hal 

ini melihat aspek hubungan antara subjek hukumnya, yang 

 
100 Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of 

Conduct), 2. 
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ditekankan kepada aspek apa yang diberikan dan apa yang 

diterima. Pada aspek ini sesungguhnya majelis hakim yang 

membagi ½ bagian sama rata, memperlihatkan apabila ada 

aspek hak dan kewajiban yang tetap harus diberikan dan 

ditunaikan kepada para pihak. Yang mana majelis hakim 

melihat sisi bahwa meskipun harta bersama tersebut dalam 

perolehannya disuplai oleh kontribusi secara mayoritas, 

namun istri tidak melalaikan kewajibannya kepada suami, 

maka sudah sepantasnya apabila harta tersebut dibagi ½ 

bagian sama rata.101 

Keadilan dalam pandangan Murtadha Muthahhari, 

di antaranya adalah: (1) Keseimbangan sesuai dengan kadar 

semestinya, bukan dengan kadar yang sama; (2) 

Memelihara persamaan manakala hak memilikinya sama, 

sebab keadilan mengharuskan hal seperti itu; (3) 

Memelihara hak individu dan memberikan hak pada setiap 

orang yang berhak menerimanya, dan setiap orang 

diperintahkan untuk menegakkan dan menghormati 

keadilan sosial.102 

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim 

diberi jaminan kebebasan dalam menyelesaikan perkara di 

 
101 Munir Fuady, 2. 
102 Murtadha Muthahhari, 54-64 . 
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pengadilan, sepanjang kebebasan tersebut tidak 

berseberangan dengan asas-asas hukum, keadilan, dan rasa 

hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan kebebasan 

inilah hakim sangat berperan besar dalam melakukan 

pembaruan hukum, karena hukum buatan hakim adalah 

hukum yang telah teruji dengan peristiwa-peristiwa 

konkret. 

Selanjutnya apabila melihat dari aspek kepastian 

hukum, menurut Alamsyah, penggunaan hak ex officio 

dengan menambahkan amar putusan tidak lain dan tidak 

bukan majelis hakim menghendaki agar putusan bisa 

dilaksanakan dan mempunyai legalitas di hadapan 

hukum.103  

Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan 

Alamsyah tersebut, maka hal ini menunjukkan sikap hakim 

yang ingin memberikan perlindungan secara yustisiabel 

dari tindakan kesewanang-wenangan pihak lain. Sehingga 

diharapkan putusan yang dikeluarkan oleh majelis tersebut 

akan berujung kepada putusan yang sesuai dengan aturan 

 
103 Alamsyah, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Korelasi 

Penerapan Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dengan Asas 

Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam putusan 

Perkara Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 18 Februari 2021, pukul, 14.00 Wib. 
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yang berlaku. Sebab apabila putusan tersebut tidak 

mempunyai legalitas dihadapan hukum, maka putusan 

tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.  

Di sisi lain, majelis hakim juga menerapakan asas 

ius contra legem, yang menurut Alamsyah majelis hakim 

memutuskan untuk keluar atau meyimpangi ketentuan yang 

ada dalam Pasal 97 KHI dengan membagi tidak sama rata 

atau tidak mengikuti kaidah dalam Pasal tersebut, unsur 

kepastian hukumnya terletak dimana hak-hak para pihak 

perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dengan 

menetapkan bagian masing-masing para pihak. 

Bahwa pada saat hakim menjatuhkan putusan dan 

condong kepada aspek kepastian hukum saja, maka hakim 

akan jauh dari rasa keadilan. Namun dalam perkara ini 

hakim berada di tengah-tengah keadilan dan kepastian 

hokum, sehingga yang muncul adalah sisi kemanfaatan 

hukumnya. Penetapan bagian para pihak dalam sebuah 

putusan tentu mempunyai tujuan agar terjamin secara 

konstitusi. Manfaatnya para pihak mendapatkan 

perlindungan secara konkret melalui putusan tersebut. 

Sehingga hal ini merupakan prinsip dari kepastian hokum 

itu sendiri, yang menginginkan hukum harus ditegakkan 
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dan dilaksanakan secara konkret guna menjamin hak-hak 

para pihak. 

Bahwa dalam praktik dalam peradilan, majelis 

hakim memperlihatkan apabila menerapkan ketiga asas 

tersebut secara bersamaan sangat sulit. Namun dalam 

kaitannya dengan penggunaan hak ex officio serta asas ius 

contra legem para hakim sefaham telah memenuhi unsur-

unsur tersebut. Dan apabila para hakim tidak menggunakan 

hak ex officio serta asas ius contra legem, meskipun sudah 

ada ketentuan hukum yang lebih konkret justru akan 

menciderai tujuan hukum itu sendiri. Mengingat dan 

menimbang bahwa hakim berpegang pada asas ius curia 

novit, maka saat ada norma hukum yang kabur hakim 

selanjutnya menentukan metode interpretasi yang dianggap 

paling benar. Hakim juga dapat menggunakan ketentuan 

Undang-Undang sebagai sarana untuk menemukan 

peristiwa hukumnya. Maka dalam hal demikian ini, hakim 

tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan Undang-

Undang namun sebagai pencipta hukum. Seperti yang telah 

diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Magetan 

dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama. 

Hakim berpegang pada asas ius curia novit, dan selanjutnya 

menggunakan hak ex officio serta asas ius contra legem 
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dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional para pihak, 

serta memberikan perlindungan hukum secara yuridis. 

Maka penggunakan hak ex officio serta asas ius contra 

legem tersebut telah berprinsip pada karakteristik hukum 

progresif yang berkesesuaian dengan asas keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Seperti pendapat Barda Nawawi, penegakan hukum, 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum harus 

mengandung asas keseimbangan yang bermakna pada 

kepastian substantif dan material (substantif/material 

certainty), dan tidak sekedar kepastian formal (formal/legal 

certainty). Sehingga diharapkan lebih bisa mengarah ke 

penegakan hukum yang adil.104 Dengan kata lain, hakim 

melakukan tindakan yang berseberangan dengan rumusan 

Undang-Undang (contra legem), manakala hakim benar-

benar dapat mengonstruksikan bahwa bobot contra legem 

tersebut lebih potensial dibandingkan dengan ketentuan 

Undang-Undang.  

Bahwa ketika hakim menerapkan hukum materiel 

sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan per 

Undang-Undangan yang berlaku, maka mau tidak mau 

hakim harus mengesampingkan prinsip keadilan dan 

 
104 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, 62. 
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kemanfaatan hukum. Begitu pula ketika hakim 

menegakkan keadilan, boleh jadi hakim mengabaikan 

prinsip kepastian hukum. Karena sangat tidak adil 

memberikan bagian yang sama banyak terhadap salah satu 

pihak yang tidak memenuhi kewajibannya selama 

berlangsungnya perkawinan, dan mengabaikan 

tanggungjawabnya sesuai peraturan perUndang-Undangan 

yang berlaku. Misalnya memberikan ½ untuk suami yang 

sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam 

perkawinan bahkan tidak menjalankan kewajibannya 

sebagai seorang suami, yaitu menafkahi keluarganya (istri 

dan anak-anak) atau sebaliknya memberikan ½ kepada istri 

yang nusyuz atau tidak melaksanakan tanggungjawabnya 

sebagai istri. 
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BAB V 

BATASAN PENGGUNAN HAK EX OFFICIO DAN ASAS 

IUS CONTRA LEGEM DALAM MEMUTUSKAN 

PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA 

PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF 

 

A. Deskripsi Umum tentang Batasan Penggunan Hak Ex 

Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam Memutuskan 

Perkara Pembagian Harta Bersama 

Peran hakim dalam memutuskan sebuah perkara 

merupakan posisi yang sangat vital, sehingga dalam 

penerapan hukum terhadap perkara-perkara yang diadilinya 

tentu harus mempunyai landasan dalam memutuskan. 

Tidak terkecuali saat hakim mengambil keputusan untuk 

menggunakan hak ex officio dan asas ius contra legem 

dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama.  

Berikut peneliti paparkan deskripsi umum tentang 

batasan penggunaan hak ex officio dan asas ius contra 

legem dalam memutuskan perkara pembagian harta 

bersama sebagai berikut:  

Wasidi,105 memberikan penjelasan sebagai berikut : 

 
105 Wasidi, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Batasan 

Penggunan Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam Memutuskan 
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“Ex Officio hakim itu merupakan langkah konkret 

dalam menemukan solusi saat menghadapi 

problematika hukum, dan dalam penerapannya 

sangatlah beragam dan bersifat kasuistik. Seperti 

halnya ketika hakim menggunakan asas ius contra 

legem ini juga bersifat kasuistik, sehingga tidak 

semua perkara dibenarkan untuk diterapkan. Sedang 

batasan-batasan hakim menggunakan ex officio ini 

terletak dalam petitum putusannya, artinya apa 

hakim tidak boleh melebihi ataupun mengurangi 

tuntutan penggugat dalam gugatannya. Bilamana 

hakim sampai melampaui hal tersebu, maka putusan 

hakim dianggap telah ultra petita dan ini sangat 

dilarang. Pada perkara pembagian harta bersama 

hakim tidak boleh menjatuhkan putusan di luar 

tuntutan penggugat, semisal penggugat dalam 

petitumnya hanya meminta untuk membagi 2 rumah 

yang diperoleh selama dalam masa ikatan 

perkawinan, namun pada saat discante ditemukan 

harta lain ketika masa perkawinan selain ada 2 

rumah tersebut juga ada 3 sawah dan 2 ladang, 

maka keberadaan harta bersama selain dari 2 rumah 

tersebut tidak boleh dimasukkan dalam putusan 

hakim untuk dibagi ataupun dilakukan tindakan 

hukum yang lain atas dasar putusan hakim. 

Sedangkan saat majelis memutuskan dengan 

membagi tidak ½ bagian sama rata, ini bukan ultra 

petita namun sebuah terobosan hakim karena ex 

officionya menggunakan asas tersebut. Dan batasan 

penggunaan asas tersebut terletak dalam kasuistik 

 
Perkara Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 15 Februari 2021, pukul, 14.00 Wib. 
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perkaranya pula, juga melihat apakah dasar 

hukumnya sudah relevan atau belum”. 

Bashirun,106 selanjutnya memberikan pemaparan 

sebagai berikut: 

“Batasan hak ex officio hakim memang perlu 

diperjelas, agar hakim tidak merusak norma hukum 

dan pada akhirnya justru akan mempersulit hakim 

itu sendiri. Batasan-batasan penggunaan hak ex 

officio ini terletak dalam hak-hak keperdataan 

Penggugat yang termuat dalam petitum gugatannya. 

Apabila Penggugat tidak meminta untuk 

memisahkan harta bersama bawaan dan harta murni, 

maka hakim tidak bisa mengintervensi kecuali pihak 

Tergugat meminta dengan petitum yang lain. Akan 

tetapi dalam hal ini hakim akan memutuskan dengan 

hanya mengabulkan harta yang dinilai merupakan 

harta bersama yang murni, kecuali para pihak telah 

mempunyai akta perjanjian pembagian harta 

bersama”. 

 

Ex Officio sendiri sering disangkakan telah ultra 

petita, meskipun secara harfiah bisa saja putusan hakim 

dengan menambahkan amar dalam putusannya dianggap 

ultra petita. Akan tetapi pengkategorian hal tersebut harus 

didasarkan pada sebuah dasar hukum yang jelas dan 

konkret, tidak hanya berdasarkan pada asumsi logika 

 
106 Bashirun, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Batasan 

Penggunan Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam Memutuskan 

Perkara Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 16 Februari 2021, pukul, 16.00 Wib. 
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semata. Maka pada prinsipnya saat hakim menjatuhkan 

putusan dengan keluar dari legalisme hukum, maka posisi 

norma hukum dalam hal ini secara nyata terlihat timpang 

sebelah, dimana hakim mengabulkan sebuah gugatan 

melebih tuntutan Penggugat, ataupun menguranginya tanpa 

dasar pertimbangan hukum yang jelas, maka ini 

dikategorikan telah ultra petita. Karena hakim tidak 

melihat sisi keperdataan yang ada dalam posita dan petitum 

sebuah gugatan. Sedangkan berkaitan dengan asas ius 

contra legem batasannya hanya berdasar pada tidak adanya 

pertentangan antara norma hukum, sistem hukum, asas 

hukum dan juga klasifikasi aturan-aturan hukum. 

Nurul Chudaifah,107 memberikan keterangan 

sebagai berikut : 

“Batasan ex officio itu terletak pada aturan hukum 

yang tidak boleh dilanggar oleh majelis hakim. 

Kecuali dalam hal ini hakim ingin memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum. Batas-

batas kokretnya seperti apa, yaitu hakim dilarang 

memutuskan perkara dan mengadili melebihi 

ataupun mengurangi tuntutan Penggugat, kecuali 

dalam hal yang dibenarkan oleh hukum. Seperti 

halnya dalam tuntutannya pihak Penggugat meminta 

 
107 Nurul Chudaifah, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Batasan 

Penggunan Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam Memutuskan 

Perkara Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 17 Februari 2021, pukul, 14.00 Wib. 
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pihak Tergugat membayar nafkah terhutang sebesar 

Rp. 5.000.000,00 namun dalam fakta 

persidangannya ternyata pihak Tergugat telah 

melaksanakan kewajibannya dengan memberikan 

nafkah tersebut sebesar 3.500.000,00. Maka majelis 

hakim tidak mengabulkannya secara penuh, dan 

dalam amar putusannya majelis mengambulkan 

sebagian tuntutan Penggugat. Begitupula dalam 

ranah pembagian harta bersama, majelis hakim tidak 

boleh menjatuhkan putusan yang dalam hal ini 

objek yang dibagi tidak dimasukkan ke dalam 

gugatan, meskipun dalam sidang ditemukan bukti 

keberadaan harta lain yang belum dimasukkan oleh 

Penggugat. Artinya majelis hakim tidak boleh 

memutuskan perkara melebihi petitum keperdaatan 

Penggugat, kecuali dalam hal nafkah idah dan 

mut’ah, maka hakim secara eksplisit diberikan 

wewenang untuk menjatuhkan putusan yang 

menghukum pihak suami untuk memberikan nafkah 

tersebut meskipun pihak istri tidak menuntut. 

Sedangkan batasan penggunaan asas ius contra 

legem ini hanya terbatas pada hasil yang didapatkan 

dari penggunaan asas tersebut, tidak berseberangan 

dengan nilai-nilai keadilan dan norma-norma 

hukum”. 

 

Alamsyah,108 menyampaikan pandangannya sebagai 

berikut : 

 
108 Alamsyah, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Batasan 

Penggunan Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam Memutuskan 

Perkara Pembagian Harta Bersama”, Wawancara Kantor Pengadilan Agama 

Magetan, tertanggal 18 Februari 2021, pukul, 14.00 Wib. 
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“Sesungguhnya ex officio dan asas  ius contra legem 

ini merupakan dua materi yang berbeda, namun 

mempunyai hubungan ataupun keterkaitan satu 

sama lainnya. Ex officio sendiri dilakukan dengan 

kondisi sebuah perkara tersebut sudah mempunyai 

aturan ataupun landasan hukum yang jelas, dan 

secara aturan hakim diperintahkan untuk 

memberikan jaminan tersebut, sedangkan asas ius 

contra legem ini merupakan bentuk ijtihad majelis 

hakim dalam rangka memperbaharui sebuah hukum 

yang dianggap sudah tidak relevan. Tanpa adanya 

hak ex officio yang melekat pada diri hakim, maka 

juga tidak akan sah jika majelis menggunakan asas 

ius contra legem tersebut”.  

 

Ex officio sendiri memang mempunyai batasan-

batas yang harus diperhatikan oleh majelis hakim, yang 

bertujuan agar tidak terdapat kesesatan hukum dalam 

putusan yang dibuat. Batasan-batasan di sini seperti hakim 

tidak boleh mengadili dan memutuskan perkara dengan 

mengurangi ataupun melebihi unsur tuntutan dalam perkara 

tersebut. Semisal dalam hal gugatan harta bersama dalam 

petitumnya Penggugat tidak meminta untuk membagi harta 

bawaan antara Penggugat dan Tergugat, namun majelis 

hakim dengan mendasarkan pada hasil pemerikasaan 

setempat (descante) dalam putusannya memasukkan harta 

temuan yang tidak dijadikan objek gugatan, maka untuk hal 

semacam ini hakim dianggap telah ultra petita dan telah 
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keluar dari batas-batas ex officio. Namun semisal dalam 

sebuah gugatan harta bersama pihak Tergugat setelah 

dipanggil secara patut menurut hukum acara perdata dan 

tidak hadir dua kali secara berturut-turut, maka hakim 

memutuskan perkara tersebut dengan verstek dan tetap 

memberikan hak-hak Tergugat dalam putusannya maka ini 

dinamakan ex officio yang tidak memasuki ranah ultra 

petita. 

Secara prinsip batasan-batasan ex officio yaitu, 

pihak Penggugat dalam gugatan provisinya meminta uang 

dwangsom sebesar Rp.10.000.000,00 perbulannya kepada 

pihak Tergugat, namun oleh majelis hakim diputusakan 

dengan memerintahkan Tergugat membayar uang 

dwangom sebesar Rp.20.000.000,00. Maka hal semacam 

ini sudah masuk ke dalam ranah ultra petita kualitatif. 

Pada ranah asas ius contra legem batasan seorang 

hakim melakukan penyimpangan terhadap Undang-Undang 

atau aturan yang telah memuat ketentuan tersebut, terletak 

pada kasus yang tengah dihadapi hakim tersebut. 

Pertimbangan hukum dan dasar hukum seorang hakim 

menerapkan asas ius contra legem harus jelas, dan tidak 

boleh asbtrak bahkan menjadi kabur. Sebab dalam 

memutuskan sebuah perkara hakim harus 
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mengonstruksikan perkara tersebut dan baru dapat 

dikualifikasikan ataupun dirumuskan bagaimana hukum 

yang tepat dan adil untuk ditegakkan. Sehingga meskipun 

hakim diberikan hak secara ex officio untuk menerapkan 

asas ius contra legem, namun majelis hakim harus 

mempertimbangkan setidaknya unsur-unsur tujuan hukum 

berdasarkan falsafah Pancasila, sebab jika hakim lalai 

dalam melihat unsur-unsur tersebut dan hanya melihat 

secara positivisme semata, maka akan muncul hukum yang 

justru menyesatkan. Oleh karena itu, asas ius contra legem 

merupakan seperangkat alat yang digunakan hakim untuk 

menemukan dan menentukan sebuah aturan baru, maka 

harus didasarkan pada terwujudnya keadilan dan 

kemaslahatan kedua pihak. Contoh semisal dalam perkara 

harta bersama hakim tidak boleh membagi lebih dari ½ 

bagian jika secara aspek filosofis, sosiologis ataupun 

yuridis, terbukti antara kedua belah pihak telah dengan 

senyata-nyatanya sama-sama berkontibusi. Dan sebaliknya, 

hakim diperkenankan apabila harta bersama itu dibagi ½ 

bagian dianggap secara hati nurani tidak adil, melihat 

secara kasuistik dan data-data yang ditemukan dalam 

persidangan salah satu pihak telah melalaikan 

kewajibannya dan tidak mempunyai kontribusi dalam 
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perolehan harta tersebut, sehingga majelis membagi ¼ 

bagian dengan ¾, ataupun 2/3 dengan 1/3 atau bahkan 

dengan prosentase 1/5 berbanding 4/5. 

B. Analisis Hukum Progresif terhadap Batasan Penggunan 

Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem dalam 

Memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama 

Hukum yang tepat adalah hukum yang memiliki 

keselarasan antara hukum itu sendiri dengan fakta hukum 

yang telah terjadi, tanpa adanya pengurangan dan 

melebihkan hal yang telah diatur. Secara ex officio hakim 

memang mempunyai wewenang untuk bertindak tanpa 

adanya intervensi dari pihak manapun. Artinya hakim 

bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Seperti 

dalam hal memutuskan perkara harta bersama di 

Pengadilan Agama Magetan, yang mana majelis hakim 

menggunakan hak ex officio dalam dua hal.  

Pertama, majelis hakim dengan ex officio 

menambahkan amar putusan yang berisi memerintahkan 

dan menghukum kepada para pihak untuk membagi harta 

bersama sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh majelis 

hakim. Yang mana amar putusan tersebut telah keluar dari 

petitum penggugat dalam gugatannya. 
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Kedua, kebijakan majelis hakim dengan atas dasar 

ex officio menggunakan asas ius contra legem untuk 

memutuskan perkara harta bersama di Pengadilan Agama 

Magetan. Hal ini bisa dilihat dalam putusan nomor 

0156/Pdt.G/2019/PA.Mgt dimana majelis hakim 

memutuskan untuk membagi harta bersama tersebut dengan 

menyimpangi ketentuan dasar Pasal 97 KHI, yang 

mengamanahkan untuk membagi ½ bagian sama rata 

kepada para pihak. 

Melihat dari paparan tersebut dan mengacu pada 

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor  48 tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa “Peradilan 

Dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”, maka hakim dalam hal ini berkomitmen untuk 

dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa dengan adanya hak ex officio tersebut. Artinya 

dalam hal ini majelis hakim ingin menyeimbangkan sebuah 

kedudukan hukum diantara kedua belah pihak, yang secara 

yuridis memang mempunyai kedudukan yang sama dan 

tidak boleh ada diskriminasi hukum antara keduanya.  

Praktik tersebut apabila dilihat hanya dari sudut 

pandang teoritik saja, maka sesungguhnya majelis hakim 

telah salah dalam menempatkan dan menerapkan sebuah 
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hukum. Yang mana majelis hakim telah memberikan amar 

putusan diluar petitum yang telah diajukan oleh penggugat. 

Namun perlu dipahami dan dimengerti secara mendalam, 

apabila tindakan hakim semacam itu bisa dianggap bahwa 

hakim telah ultra petita, dikarenakan menjatuhkan putusan 

diluar tuntutan hak keperdataan penggugat serta 

memberikan amar putusan yang tidak pernah diminta oleh 

penggugat. 

Pada kaitannya dengan ultra petita dan ex officio 

memang mempunyai daya keterkaitan erat yang tidak bisa 

dipisahkan. Bahkan dalam praktiknya ex officio dari hakim 

seringkali dianggap ultra petita. Pada praktik yang 

digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Magetan 

dalam perkara pembagian harta bersama tersebut, 

sesungguhnya majelis hakim bukan dikategorikan sebagai 

ultra petita, akan tetapi memang secara yuridis majelis 

hakim telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai 

hakim dengan mejatuhkan putusan berbeda dengan apa 

yang menjadi tuntutan penggugat. Hal ini merupakan 

manfaat dan tujuan dari adanya ex officio hakim, yaitu:  

Pertama, mewujudkan keadilan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya falsafah 

tersebut hakim dituntut untuk mampu menemukan konsepsi 
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hukum yang tepat, demi tegakkan keadilan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga saat terjadi 

ketidaksesuaian hukum, maka dengan ini hakim dibenarkan 

untuk berijtihad.  

Kedua, Mengadili di luar Petitum demi 

Perlindungan Hukum dan keadilan serta Menjatuhkan amar 

putusan yang eksekutabel. Tujuan menjatuhkan amar 

adalah sebagai penopang kemudahan eksekusi agar efektif 

dan efisien.109  

Bahwa sebuah putusan yang bersifat non-

ekesekutabel akan berakibat pada sebuah putusan yang 

hanya mempunyai nilai hitam diatas putih saja, maka 

tindakan hakim dengan menambahkan amar yang bersifat 

memerintahkan dan menghukum kepada para pihak ini 

merupakan wujud majelis untuk melindungi kepentingan 

para pihak di muka hukum. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Wasidi, Ex Officio hakim itu merupakan 

langkah konkret dalam hal hakim menemukan solusi saat 

menghadapi problematika hukum, dan dalam penerapannya 

sangatlah beragam dan bersifat kasuistik.  

Bahwa praktik penggunaan ex officio dan asas ius 

contra legem tersebut tidaklah mengurangi dan merugikan 

 
109 Mukti Arto, , 223. 
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kepentingan para pihak di muka hokum, sehingga telah 

berkesesuain dengan prinsip-prinsip dalam penerapan ex 

officio  dan asas ius contra legem. Seperti yang 

disampaikan oleh Alamsyah bahwa Ex officio sendiri 

memang mempunyai batasan-batas yang harus diperhatikan 

oleh majelis hakim, yang bertujuan agar tidak terdapat 

kesesatan hukum dalam putusan yang dibuat. Batasan-

batasan disini seperti hakim tidak boleh mengadili dan 

memutuskan perkara dengan mengurangi ataupun melebihi 

unsur tuntutan dalam perkara tersebut. 

Hal ini sesuai dengan lingkup ex officio, yang 

meliputi tugas dan tanggung jawab hakim dalam mengadili 

setiap petitum demi petitum, dan mengadili tidak lebih dari 

yang diminta atau yang tidak diminta, kecuali dalam rangka 

perlindungan hukum dan keadilan. 

Nurul Chudaifah juga mengemukakan apabila dasar 

ex officio itu terletak pada aturan hukum yang tidak boleh 

dilanggar oleh majelis hakim. Kecuali dalam hal ini, hakim 

ingin memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum. Batas-batas kokretnya seperti apa, yaitu hakim 

dilarang memutuskan perkara dan mengadili melibihi 

ataupun mengurangi tuntutan Penggugat, kecuali dalam hal 

yang dibenarkan oleh hukum. 
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Hal yang disampaikan tersebut merupakan tugas 

dan wewenang dari hakim untuk memberi jaminan hokum, 

bahwa putusan hakim terbebas dari hambatan yuridis untuk 

dieksekusi, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efesien. Dan putusan majelis hakim untuk 

memberikan tambahan amar dalam putusannya tersebut 

dinilai sudah sangat tepat. 

Bahwa sebuah penerapan ex officio tidak akan 

dikategorikan sebagai ultra petita¸ apabila dalam rangka 

memberikan perlindungan hukum dan menegakkan 

keadilan memenuhi unsur sebagai berikut:  

Pertama, memiliki dasar hukum. Secara yuridis 

hakim diperkenankan untuk melakukan  penemuan hukum 

secara mandiri, bebas dan tanpa adanya pengaruh pihak 

ketiga. 

Kedua, bukan mengenai hak keperdataan penggugat 

yang tidak dituntut dalam petitum. Pada praktik yang 

terlihat dalam perkara pembagian harta bersama tersebut 

majelis tidak menambahkan putusan yang berkaitan dengan 

objeknya, namun lebih kepada sisi kepastian pelaksanaan 

putusan tersebut. 

Ketiga, berkaitan dengan hubungan hak dan 

kewajiban atau tanggung jawab para pihak di luar petitum.  
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Bahwa untuk dapat dilaksanakan sebuah kewajiban 

diperlakukan adanya aturan yang memaksakan untuk 

dilaksanakan, maka dalam hal ini sebuah putusan harus 

ditambahkan amar putusan yang berisi memerintahkan dan 

menghukum para pihak seperti yang dilakukan oleh majelis 

hakim. Keempat, bukan mengenai legalitas hukum. Artinya 

hakim tidak boleh memutuskan hubungan status hukum 

antara para pihak. Kelima, masih berada dalam satu sistem 

hukum dengan pokok perkara. Keenam, berkaitan dengan 

penyelesaian perkara. Ketujuh, semata-mata demi 

mempertahankan ruh keadilan dan kebenaran. 

Bahwa melihat dari unsur-unsur tersebut, dan 

dilihat dari sisi karakteristik hukum progresif, maka praktik 

yang digunakan oleh majelis hakim dengan menerapkan 

hak ex officio dan menggunakan asas ius contra legem telah 

sesuai dengan batasan-batasan yang mengarah kepada 

kepentingan hukum manusia. Artinya dalam menerapkan 

hak ex officio dan menggunakan asas ius contra legem, 

tetap memperhatikan asas-asas hukum serta norma-norma 

hukum yang ada dengan tanpa meninggalkan semangat 

hukum progresif, yaitu dengan berani mengambil langkah 

dengan meninggalkan mazhab positivistik. Hal ini terwujud 

dalam penggunaan asas ius contra legem dalam memahami 
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pasal 97 KHI, sehingga sesuai dengan teori-teori yang telah 

dikemukakan penulis, bahwa batasan dari penggunaan asas 

ius contra legem adalah apabila penggunaan asas ius contra 

legem ini tidak bertentangan dengan tujuan dari hukum, 

yaitu berkesesuain dengan asas kepastian hukum, 

kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. 

Bahwa penyimpangan ketentuan hukum tersebut 

dengan memperrtimbangan segi keadilan baik secara 

distributif serta substantif, dan hakim juga tetap 

mempertahankan ketentuan hukum itu sendiri dengan 

mengambil pertimbangan dari sisi maslahat dan kepastian 

hukum. Sehingga apabila dilihat dari sisi hukum progresif, 

batasan penggunaan hak ex officio terletak pada sisi 

perlindungan hukum, guna tercapainya tujuan hukum yaitu 

adanya nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum 

sedangkan pada asas ius contra legem terletak dalam segi 

keadilan hukumnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan hak ex officio dan asas ius contra legem 

dalam memutuskan perkara Harta Bersama menujukkan 

bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah 

menggunakan semangat karakteristik hukum progresif, 

yaitu hukum digunakan untuk melindungi hak-hak 

manusia. Yang mana bukti konkretnya adalah saat 

majelis hakim berani mengambil sikap dengan 

pertimbangan memberikan perlindungan hak-hak 

konstitusional kepada para pihak dengan menambahkan 

amar putusan, sehingga putusan tersebut bisa 

dikategorikan sebagai putusan yang eksekutabel. Serta 

keberanian hakim menyimpangi aturan hukum tertulis 

guna mencapai keadilan yang substantif, maka pada 

sesungguhnya hakim telah mengenal, merasakan dan 

mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan 

yang hidup di masyarakat. 

2. Korelasi penerapan hak ex officio dan asas ius contra 

legem dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan 

hukum dan keadilan hukum dalam pembagian harta 

151 
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bersama di Pengadilan Agama Magetan sejauh dalam 

pandangan para hakim sudah mempunyai keselasaran. 

Yang mana wujud dari putusan majelis hakim itulah 

bentuk dari adanya hukum yang telah ditentukan melaui 

penerapan hak ex officio dan asas ius contra legem, 

yang sudah berkesesuian dengan asas kepastian hukum, 

kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Begitupun 

sebaliknya, saat majelis hakim tidak menggunakan hak 

ex officio dan asas ius contra legem justru akan 

menciderai asas-asas tersebut. Melihat dari penjabaran 

dan pemaparan tersebut, maka Korelasi penerapan hak 

ex officio dan asas ius contra legem dengan asas 

kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan 

hukum sudah sejalan dengan prinsip dasar dari teori 

hukum progresif, yang mana hukum tersebut dijadikan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan manusia 

yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hukum. 

Sehingga korelasi tersebut sudah menempatkan pada 

posisi yang ideal sebagai sebuah hukum yang progresif. 

3. Pada dasarnya dalam menggunakan hak ex officio 

hakim tidak dibenarkan untuk mengadili dan 

memutuskan sebuah perkara melebih ataupun 

mengurangi dari apa yan menjadi tuntutan dalam 



153 

 

 

gugatan. Namun pada praktik sesungguhnya, seorang 

hakim berani memutuskan perkara dengan 

menambahkan amar putusan tanpa adanya permintaan 

dari pihak Penggugat ataupun Tergugat. Disatu sisi hal 

ini bisa dikategorikan sebagai ultra petita, dan ini jelas 

telah melanggar ketentuan yang diberikan dalam 

batasan penggunaan jabatannya sebagai hakim. Melihat 

dari sudut pandang hukum progresif, keberanian 

majelis hakim ini justru dipandang merupakan sebuah 

solusi dan hal yang perlu diapresiasi, guna memberikan 

sebuah perlindungan hukum dan tercapainya tujuan 

hukum yaitu mempunyai nilai kepastian, kemanfaatan 

dan keadilan hukum. Sebuah putusan hakim yang tidak 

mengandung nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan 

hukum maka putusan tersebut akan bernilai non-

eksekutabel. Sementara batasan penggunaan asas ius 

contra legem adalah merujuk kepada nilai keadilan, 

artinya hakim juga harus jeli dalam melihat sebuah 

perkara dan tidak serta merta selalu menyimpangi 

ketentuan hukum yang sudah ada, seperti dalam perkara 

yang berada di Pengadilan Agama Magetan berkaitan 

dengan pembagian harta bersama, yang mana hakim 

yang memutuskan perkara dengan menyimpangi 
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ketentuan hukum yang ada mengambil pertimbangan 

dari segi keadilan secara distributif serta substantif, 

sedangkan hakim yang tetap mempertahankan 

ketentuan hukum tersebut mengambil pertimbangan 

dari sisi maslahat dan kepastian hukum. Sehingga 

apabila dilihat dari sisi hukum progresif batasan 

penggunaan hak ex officio terletak pada sisi 

perlindungan hokum, guna tercapainya tujuan hukum 

yaitu adanya nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan 

hukum. Sedangkan pada asas ius contra legem terletak 

dalam segi keadilan hukumnya. 

 

B. Saran 

1. Dalam menggunakan perangkat hukum yang telah 

tersedia, majelis hakim harus kembali menakar secara 

mendalam dan tidak hanya bersifat menjalankan 

perintah Undang-Undang semata. Artinya sudah 

saatnya dalam memutuskan sebuah perkara majelis 

hakim tidak hanya menggunakan hati nuraninya semata 

namun juga melihat aspek-aspek sosiologis, filosofis 

dan tentunya tidak meninggalkan corak dari Pengadilan 

Agama yang bernuansa personalitas Islami, dengan 

tetap merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama 
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yang lebih progresif dan tidak bertentangan dengan 

maqashidus syar’i. 

2. Sudah saatnya masyarakat tahu hukum, sehingga 

kepada penegak keadilan sudah seharusnya 

memberikan edukasi hukum yang baik agar tidak 

terjadi ketimpangan hukum, sebab asumsi yang salah 

dari masyarakat. 

3. Bagi masyarakat sudah saatnya untuk tidak buta hukum 

lagi, mengingat di zaman modern ini teknologi sudah 

berkembang pesat, dan tentunya sudah lebih mudah 

untuk mengakses pengetahuan yang berkaitan dengan 

dunia ilmu hukum. 
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