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ABSTRAK 

AFIFATUZ ZAHROH (21011308),  Penarikan Kembali Harta Bersama Yang 

Telah Berada di Pihak Ketiga (Analisis Putusan Perkara 

No.1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj). dibimbing oleh Ibu Rif‟ah Roihanah, M.Kn 

Kata kunci: Harta Bersama, Pihak Ketiga. 

Pembagian harta bersama merupakan masalah yang rumit dalam 

pembagiannya. Dalam mengajukan perkara pembagian harta bersama ke 

Pengadilan Agama juga harus memperhatikan bagaimana cara membuat gugatan 

agar gugatan dapat diterima. Terlebih lagi ketika harta bersama tersebut telah 

berpindah status kepemilikan. Yang pada akhirnya bisa terjadi gugatan kurang 

pihak dan gugatan premature. Kemudian bagaimanakah membuat gugatan yang 

benar sesuai dengan kasus demikian?  

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 

Faktor apa saja yang dapat mengakibatkan gugatan dalam  perkara No. 

1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj tidak diterima. (2) Apakah objek harta dalam  perkara 

No. 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj dapat dibagi bersama antara Penggugat dan 

Tergugat. (3) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk 

terhadap pengajuan gugatan harta bersama yang telah berada di pihak ketiga 

dalam perkara No. 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama dengan melakukan 

wawancara langsung terhadap hakim serta memperoleh sumber data berupa 

putusan yang berasal dari Pengadilan Agama Nganjuk. Metode yang digunakan 

peneliti kualitatif.  Kemudian data tersebut penulis olah dan penulis analisis secara 

deskriptif. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan (field 

research).  

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah harta yang telah 

digugat oleh Penggugat sekalipun diatas telah dinyatakan sebagai harta bersama 

tetapi harta tersebut tidak dapat dibagi antara Penggugat dan Tergugat 

dikarenakan telah dihibahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, kecuali 

apabila terdapat upaya pembatalan terlebih dahulu. Gugatan Penggugat 

dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (obscur libel) dikarenakan tidak 

mencantumkan pihak ketiga atau pembeli dari tanah/rumah yang disengketakan 

dan juga dinyatakan sebagai gugatan yang prematur dikarenakan objek sengketa 

tersebut sudah dibagi atau dihibahkan kepada kedua anaknya (terhalang hukum 

lain). Dan apabila terjadi Apabila terdapat kasus serupa dengan perkara no 

1663Pdt.G/2016/PA.Ngj, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 

melakukan pembatalan jual beli terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri kemudian 

melakukan pembatalan hibah dan melakukan gugatan harta bersama di Pengadilan 

Agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.
1
 

Pada saat perkawinan terjadi, maka antara suami dan isteri telah 

terikat dalam sebuah keluarga.Sering terjadi antara suami dan isteri 

mencari penghasilan bersama sehingga timbullah kekayaan dalam 

keluarga.Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang 

dihasilkan isteri maupun yang dihasilkan suami pada saat perkawinan, 

juga berupa harta bawaan suami isteri sebelum perkawinan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 35 menyatakan 

bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. 

Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta 

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

di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentuka lain.
2
 

                                                           
1
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 

2
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 

1 
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Pada saat terjadinya perkawinan, maka berlakulah persatuan bulat 

harta kekayaan dalam perkawinan antara suami isteri.Tidak menutup 

kemungkinan harta kekayaan dalam perkawinan terdapat harta milik 

pribadi masing-masing suami isteri. 

Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 85 

disebutkan bahwa, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak 

menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau 

isteri. Dalam Pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada 

percampuran antara harta suami dan harta isteri. Harta isteri tetap menjadi 

milik isteri dan dikuasai sepenuhya oleh isteri, begitu juga 

sebaliknya.Dalam Pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang 

harta bersama antara suami dan isteri, penyelesaiannya adalah di 

pengadilan.
3
 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk 

harta kekayaan dalam perkawinan adalah: 

a. Harta bersama suami isteri. 

b. Harta pribadi masing-masing suami isteri. 

Hukum Islam tidak mengenal harta bersama dalam 

perkawinan.Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa dalam perkawinan laki-

laki berkewajiban memberi nafkah kepada wanita dan keluarganya. Dan 

wanita diwajibkan menjaga apa yang telah diberikan laki-laki (suami) 

                                                           
3
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85, 86 dan 88.  



5 
 

5 

 

kepadanya dengan sebaik mungkin. Sesuai dengan firman Allah dalam 

surat an-Nisa‟ ayat 34: 

                        
Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu 

Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 

telah memelihara (mereka)..” (QS. An-Nisa, 4:34)
4
 

Islam mengenal perkongsian antara suami isteri dalam bentuk 

syirkah.Karena suami isteri bekerjasama dalam memperoleh dan 

memanfaatkan harta kekayaan dalam perkawinan.Harta yang diperoleh 

bersama-sama suami isteri dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama suami 

isteri.Perkongsian suami isteri merupakan perkongsian dengan suka rela 

dan jauh dari penipuan. Karena perkongsian yang diperbolehkan dalam 

islam disyaratkan tidak ada penipuan di dalamnya. 

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat (misaqan ghalizan) dan 

ikatan yang suci, sekali seumur hidup. Akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan akan terjadi berbagai masalah dalam sebuah perkawinan 

                                                           
4
 An-Nisa‟, 4:34. 
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(rumah tangga), sehingga terjadi perceraian yang merupakan jalan 

penyelesaian. 

Dengan putusnya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat 

hukum yang menjadi konsekuensi antara suami maupun isteri. Akibat 

hukum yang ditimbulkan adalah, hak asuh anak (hadanah), harta bersama 

antara suami dan isteri, masa iddah (isteri),nafkah isteri dan nafkah anak, 

nafkah iddah dan mut‟ah. 

Harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung 

jika perkawinan putus maka harta bersama dibagi antara suami isteri, 

kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan 

terikat. 

Kenyataan yang banyak dijumpai dalam sebuah perceraian yang 

meninggalkan harta benda selalu menjadi persengketaan antara suami dan 

isteri.Suami maupun isteri merasa memiliki hak atas harta bersama pada 

saat perkawinan masih berjalan, sehingga kedua belah pihak menuntut 

bagiannya masing-masing. Tentunya status dan kepemilikan harta itu 

sendiri akan menjadi masalah tersendiri. 

Seperti halnya sengketa harta bersama dalam perkawinan yang 

diproses oleh Pengadilan Agama Nganjuk belum lama ini.Pada tanggal 15 

September 2016 Penggugat mengajukan gugatannya dengan nomor 

registrasi 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj.Dalam gugatan tersebut duduk 

perkaranya sebagai berikut.Semula Penggugat dan Tergugat adalah suami 
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isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 1996. Pada awal April 2014 

hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai ada 

permasalahan dan retak karena masalah ekonomi, KDRT (Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga), dan mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), 

bahkan Tergugat tidak lagi memenuhi kewajiban untuk menafkahi 

Penggugat, baik lahir maupun batin. Dan hubungan antara Penggugat dan 

Tergugat menjadi berantakan dan akhirnya putus karena perceraian 

berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk pada tanggal 

28 Oktober 2014, Nomor : 1541/Pdt.G/2014/PA.Ngj. 

Dalam gugatannya, Penggugat menginginkan harta bersama yang 

telah ada berupa tanah beserta rumah dan juga toko itu untuk dibagi sesuai 

dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yaitu 

dibagai seperdua (1/2). Dan bilamana tidak dapat dibagi secara natural, 

maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya 

ditanggung Tergugat.Dikarenakan Tergugat diminta berkali-kali tidak 

memenuhinya, akhirnya Penggugat menempuh upaya hukum ke 

Pengadilan.Dan Penggugat juga mengajukan sita jaminan karena terdapat 

dugaan kuat Tergugat hendak memindahtangankan harta bersama tersebut 

secara sepihak. 

Dalam jawaban Tergugat secara tertulis tertanggal 14 Nopember 

2016menyatakan bahwa penggugat kurang teliti dan kurang sempurna 

gugatannya dikarenakan harta yang dimaksud dalam gugatan berupa tanah 

dan rumah telah dijual kepada pihak ketiga, dan seharunya pihak ketiga 
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tersebut dimasukkan dalam gugatan. Kemudian bahwa Tergugat menjual 

harta tersebut karena memang sudah dibagi di hadapan Kepala Desa dan 

perangkat Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk 

sebagaimana proses pembagian harta bersama dan ditanda tangani 

bersama baik oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat desa 

setempat waktu itu dan kemudian muncul gugatan Penggugat, oleh karena 

itu gugatan Penggugat dianggap Primatur. Kemudian dalam Replik yang 

diajukan Penggugat secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2016 berisikan 

tentang pembelian rumah dan tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 

853 atas nama Tergugat yang dibeli pada tanggal 6 Juli 2005 no 

164/JB/NGK/XV/2005 itu dibeli ketika Tergugat dan Penggugat masih 

dalam status suami isteri, dan itu disebut harta bersama. 

 Kemudian harta bersama yang di bagi di depan pejabat desa 

setempat sehingga Tergugat berhak menjual padahal kesepakatan itu 

isinya harta gono gini yang terdiri stan/kios yang beralamat di utara SDN 

Ngronggot Rt/Rw 02/02 dan rumah yang beralamat di utara Pasar 

Ngronggot Rt/Rw 01/02 sertifikat nomor 853 adalah diberikan kepada 2 

(dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nura Arifian Hasim 

dan Kesya Nur Cecilia Hasim, sehingga ketika Tergugat menjual rumah 

dan tanah itu tanpa sepengetahuan Penggugat itu jelas tindakan yang 

melanggar hukum. 

Dalam perkara penulis teliti ini Penggugat menginginkan untuk 

harta bersama dibagi setengah (1/2), tetapi pada kenyataannya sebagian 
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harta tersebut sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga karena dijual 

oleh Tergugat dengan alasan untuk membayar hutang. Padahal 

sebelumnya kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat telah 

sepakat dan membuat perjanjian untuk menghibahkan harta bersama 

berupa toko, tanah dan rumah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. 

 Dari uraian diatas sebenarnya Penggugat memiliki legal standing 

untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut, tetapi yang 

disayangkan gugatan yang dajukan Penggugat itu adalah gugatan abscur 

libel atau gugatan kurang pihak yang seharusnya pihak pembeli tanah 

dimasukkan sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat. Maka dari itu 

penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai proses atau langkah-langkah 

yang seharusnya diambil dari para pihak khususnya Penggugat dalam 

mengajukan perkara tersebut berdasarkan pandangan Hakim di Pengadilan 

Agama Nganjuk tersebut, apakah diperlukan pembatalan terlebih dahulu di 

Pengadilan Negeri karena terkait sebagian harta bersama tersebut telah 

berada di pihak ketiga karena akibat hukum jual beli yang dilakukan 

Tergugat, ataukah dapat langsung diselesaikan di Pengadilan Agama 

karena para pihak beragama Islam, karena itu penulis ingin mengambil 

judul “PENARIKAN KEMBALI HARTA BERSAMA YANG TELAH 

BERADA DI PIHAK KETIGA (ANALISIS PUTUSAN 

NO.1663/PDT.G/2016/PA.NGJ)” 
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B. PENEGASAN ISTILAH   

1.  Harta bersama (gono gini) : Harta kekayaan yang diperoleh 

selama perkawinan di luar hadiah 

atau warisan. Maksudnya adalah 

harta yang didapat atas usaha 

mereka, atau sendiri-sendiri 

selama masa ikatan perkawinan.
5
 

2.  Hibah : Pemberian harta milik seseorang 

kepada orang lain di waktu ia 

masih hidup tanpa imbalan 

apapun.
6
 

3.  Gugatan : Tuntutan hak yang ada 

kepentingan hukumnya, yang 

dapat dikabulkan apabila 

kebenarannya dapat dibuktikan 

dalam sidang pemeriksaan 

C. RUMUSAN MASALAH 

                                                           
5
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1995), 

200 

6
 Abdul, Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 

2006), 131 
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Agar lebih terarah dari segi operasional dan sistematika penulisan 

skripsi ini, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah objek harta dalam perkara No. 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj dapat 

dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat? 

2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap 

pengajuan gugatan harta bersama yang telah berada di pihak ketiga 

dalam perkara No. 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui objek harta dalam perkara No. 

1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj dapat dibagi bersama antara Penggugat dan 

Tergugat atau tidak. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk 

terhadap pengajuan gugatan harta bersama yang telah berada di pihak 

ketiga dalam perkara No. 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj. 

 

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

Dalam setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat. Adapun 

studi ini diharapkan bermanfaat untuk: 
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1. Secara teoretis, penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan 

ilmu hukum acara peradilan agamatentang ketentuan pembuatan dan 

pengajuan gugatan yang mana objek harta bersama telah berada di 

pihak ketiga. 

 2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan 

dan rujukan dalam melakukan pengajuan gugatan yang baik dan sah 

menurut hukum khususnya gugatan yang mana objek harta bersama 

telah berada di pihak ketiga . 

 

F. TELAAH PUSTAKA 

Dari hasil penelusuran penulis, karya tulis mengenai kasus gugatan 

harta bersama (gono gini) yang penulis ketahui yaitu: 

Agustina Darmawati
7“Analisis Yuridis Atas Harta Gono Gini Yang 

Dihibahkan Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama 

Medan).”Permasalahan dalam Thesis ini adalah dalam Putusan Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta, Nomor 90/Pdt.G/2007/PTA.JK tersebut, terjadi 

gugatan orang tua (pemberi hibah) kepada anak perempuannya (sebagai 

penerima hibah). Yang mana pada gugatan penggugat di Pengadilan 

Agama, sesuai dengan putusan Nomor 405/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 08 

Maret 2007 M yang bertepatan dengan taggal 18 Shafar 1428 H, 

Pengadilan Agama memutuskan gugatan pembatalan/penarikan hibah 

                                                           
7
 Agustina Darmawati, “Analisis Yuridis Atas Harta Gono Gini Yang Dihibahkan 

Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan),” (Tesis, Universitas Sumatera 

Utara, Medan,  2009) 
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tersebut dikabulkan, sehingga terjadi sita jaminan atas harta yang 

dihibahkan tersebut. Namun, dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi 

Agama, menggugurkan gugatan pemberi hibah atas pembatalan/penarikan 

harta hibah tersebut, karena pada saat terjadi proses gugatan atau sebelum 

terjadinya putusan Pengadilan Tinggi Agama, si penggugat (terbanding) 

meninggal dunia, sehingga penggugat (terbanding) digantikan orang lain 

sebagai penggugat pengganti untuk melanjutkan perkara yang sedang 

berjalan. Pertimbangan hakim menolak gugatan pembatalan hibah tersebut 

adalah Pasal 210 dan 212 KHI, di mana hibah merupakan hak prerogatif 

seseorang terhadap hak miliknya, demikian pula sebaliknya, maka 

penarikan hibah pun juga merupakan hak prerogatif penghibah yang tidak 

dapat digantikan oleh orang lainmenunjukkan akibat hukum harta bersama 

(gono gini) yang dihibahkan orang tua kepada anak menurut KHI yaitu 

menjadi milik si anak selama pemberian hibah itu tidak lebih dari sepertiga 

dan diperhitungkan sebagai warisan, yang mana harta hibah ini masih 

dapat ditarik kembali. Penarikan/Pembatalan hibah ini dari kasus Putusan 

Pengadilan Agama Medan dapat dilaksanakan apabila harta yang 

dihibahkan kepada anak terbukti tanpa persetujuan dari pihak istri/suami, 

atau melebihi sepertiga dari jumlah harta bersama (Pasal 210 KHI). 

Rabiatul Adawiyah K
8“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama 

dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan 

                                                           
8
 Rabiatul Adawiyah, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan 

(Studi kasu Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks),” (Skripsi, Universsitas Hasanuddin, Makassar, 

2014) 
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No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks)”Permasalahan yang diangkat dalam skripsi 

ini adalah hukum Islam mengenal syirkah (persekutuan).Harta yang 

dihasilkan suami dan isteri yang sama-sama bekerja juga dipandang 

sebagai harta syirkah antara suami isteri. Sedangkan pengertian harta 

bersama menurut pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

adalah “Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta 

bersama”. Pasca terjadi perceraian, persoalan menegenai harta bersama 

sering terjadi antara mantan isteri bahkan persengketaan harta bersama 

yang bercampur dengan harta warisan bisa terjadi karena selama 

perkawinan berlangsung mantan suami atau mantan isteri menggabungkan 

harta warisan ke dalam harta bersama untuk kelangsungan hidup.Dengan 

penggabungan harta warisan dengan harta bersama yang kemudian 

hasilnya terbagi-bagi tersebut menimbulkan persengketaan pasca 

terjadinya perceraian. Dan hasil dari penelitian berisikan tentang adapun 

cara menyelesaikan harta bersama yang campur dengan harta bawaan di 

Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan 

No.871/Pdt.G.2011/PA.Mks) adalah apabila terjadi percampuran harta 

bersama dengan harta bawaan dengan perkawinan, apabila perkawinan 

putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah 

terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi seperdua bagian. 

  Dari penelitian di atas, belum ada yang penelitian lapangan yang 

megkaji tentang pengajuan gugatan harta  bersama yang mana harta 

bersama tersebut telah berada di pihak ketiga karena akibat hukum jual 
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beli yang dilakukan oleh Tergugat. Padahal sebelum itu Penggugat dan 

Tergugat telah sepakat bahwa harta bersama tersebut untuk dihibahkan 

kepada kedua anaknya. Oleh karena itu perlu sekali untuk diteliti khusunya 

dalam penelitian lapangan agar dapat diketahui proses atau alur pembuatan 

dan pengajuan gugatan yang baik dan benar yang tentunya sah menurut 

hukum. 

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

Kualitatif  yang memiliki ciri khas dengan data yang dipaparkan dalam 

bentuk deskripsi menurut bahasadan cara pandang subjek penelitian. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif  maka penelitian ini 

adalah penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data-data langsung 

dari lapangan ( field research ) dengan cara mencari data secara 

langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti 

sebagai subyek ( pelaku ) penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di 

Pengadilan Agama Nganjuk.Dikarenakan perkara yang masuk di 

Pengadilan Agama Nganjuk  inisangat bervariasi dan menarik. Salah 

satunya perkara yang penulis ingin teliti ini sangat menarik dan belum 

pernah penulis temui sebelumnya. 
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3. Data dan Sumber Penelitian  

Data penelitian ini dari penulis akan melakukan wawancara 

terkait kasus yang penulis teliti dengan praktisi/hakim Pengadilan 

Agama Nganjuk. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi 

menjadi 2, yaitu: 

a. Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama yang ada dilapangan melalui penelitian yaitu: Dokumen 

putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj, 

dan informasi yang berasal dari wawancara kepada hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk. 

b. Sumber data sekunder, sumber sekunder adalah sumber-sumber 

yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari 

sumber primer. Adapun sumber sekunder yang penulis gunakan, 

didapat dari beberapa buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, literatur, 

dokumentasi dan informasi-informasi yang diakses melalui 

jaringan internet yang berkaitan dengan gugatan yang baik dan sah 

menurut hukum yang akan diteliti oleh penulis, seperti : 

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya.  

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Peradata).  

4) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama.  
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5) HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) 

6) Rbg ((Reglement voor de Buitengewesten) 

7) H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata. 

8) Lexy J Moelang,.Metodologi Penelitian Kualitatif. 

9)  Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian. 

10) Ahmad Mujahidin,  Pembaharuan Hukum Acara Peradilan 

Agama. 

11) Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di 

Indonesia. 

12) Moh. Nazir, Metode Penelitian. 

13) Qomarul Huda,.Fiqh Muamalah.. 

14) Siah Khosyiáh,.Wakaf Dan Hibah. 

15) Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia . 

16) Darwan Prinst, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan 

Perdata. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini : 

a. Wawancara/Interview 

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Dengan cara 

menyampaikan beberapa pertanyaan lisan kepada hakim terkait 

mengenai pembuatan gugatan yang baik dan sah menurut hukum 

serta mengenai alur atau proses pengajuan gugatan yang benar 
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apabila harta bersama telah berada di pihak ketiga karena akibat 

hukum jual beli yang semula harta tersebut telah sepakat 

dihibahkan kepada anak dari para pihak. 

a. Dokumen 

Data yang diperoleh untuk menjawab penelitian dicari dalam 

bentuk dokumen atau bahan pustaka.
9
 Artinya adalah data dari 

penelitian ini berasal dari dokumen yang berupa putusan dari 

Pengadilan Agama dan data yang berupa perundang-undangan 

yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta dari buku-buku yang 

berkaitan dengan perkara tersebut yaitu tentang kasus harta 

bersama (gono gini) yang berada di pihak ketiga karena akibat 

hukum jual beli yang semula harta tersebut telah sepakat 

dihibahkan kepada anak dari para pihak. 

5. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing yaitu suatu pekerjaan memperbaiki kualitas data serta 

menghilangkan keraguan data, dengan perkataan lain data atau 

keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book , daftar 

pertanyaan ataupun interview guide perlu dibaca sekali lagi dan 

diperbaiki, jika disana sini terdapat hal-hal yang salah atau yang 

masih meragukan, yang tentunya sesuai dengan sistematika 

pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.
10

 

                                                           
9
 Rianto, Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta:Granit,2004), 61 

10
Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 346 
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b. Organizing yaitu menyusun data dan mengelompokkan, membuat 

suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga 

mudah untuk dibaca. Dalam organizing langkah-langkah yang 

harus dilakukan adalah membagi data atas kelompok atau kategori. 

Kategori tersebut harus sesuai dengan masalah penelitian dalam 

memecahkan masalah.
11

 Dengan demikian analisis yang akan 

dibuat dapat sesuai dengan keinginan untuk memecahkan masalah. 

c. Generalisasi yaitu penarikan suatu kesimpulan umum dari analisis 

penelitian. Generalisasi yang dibuat harus berkaitan pula dengan 

teori yang mendasari penelitian tersebut dilakukan, sehingga 

diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan 

dalam rumusan masalah.
12

 

6. Teknik Analisis Data  

Data yang sudah terhimpun melalui metode-metode tersebut 

diatas, pertama-tama diklasifikasikan secara sistematis.Selanjutnya 

data tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk 

pengujian, saling dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode 

analisis data seperti yang disebutkan adalah metode deskriptif-analisis, 

yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan 

dan penafsiran data atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep 

atau hubungan antar konsep. Sebagaimana hasil penelitian yang 

dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk.Yaitu dengan mengumpulkan 

                                                           
11

Ibid, 358 

12
Ibid, 375 
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data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di Pengadilan Agama 

Nganjuk, kemudian dianalisis dengan teori dan konsep yang ada 

sehingga terlihatlah akibat dari permasalahan subjek penelitian. 

 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang 

terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat 

penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, 

metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan 

ditulis dalam penelitian tersebut. 

BAB II : HUKUM ACARA PERDATA SENGKETA HARTA 

BERSAMA 

Bab ini merupakan serangkaian teori yang diambil dari 

berbagai literature tentang hukum acara perdata mengenai 

sengketa harta bersama, Undang-undang tentang harta 

berasama (gono gini), konsep hibah, penarikan hibah, 

gugatan, syarat membuat gugatan, pembuktian dan putusan . 
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Bab ini berfungsi sebagai landasan teori dalam mengerjakan 

bab selanjutnya. 

BAB III : PENARIKAN KEMBALI  HARTA BERSAMA YANG 

TELAH BERADA DI PIHAK KETIGA DI  PENGADILAN 

AGAMA NGANJUK NOMOR 1663/PDT.G/2016/PA.NGJ 

Pada bab ini diuraikan mengenai data laporan hasil penelitian 

yang berada di Pengadilan Agama Nganjuk, gambaran umum 

Pengadilan Agama Nganjuk, deskripsi perkara 

No.1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj, pertimbangan hakim mengenai 

perkara No.1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj. 

BAB IV : PENARIKAN KEMBALI HARTA BERSAMA YANG 

TELAH BERADA DI PIHAK KETIGA PERKARA 

NO.1663/PDT.G/2016/PA.NGJ. 

Dalam bab ini membahas tentang analisa factor-faktor yang 

menyebabkab gugatan tidak diterima dalam perkara 

No.1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj, analisa pembagian harta 

bersama terhadap perkara No.1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj serta 

analisa pertimbangan hakim dalam perkara 

No.1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi yang Memaparkan kesimpulan dan saran-saran 

terhadap penulisan penelitian ini. 
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BAB II 

HUKUM ACARA PERDATA SENGKETA HARTA BERSAMA 

A. Harta Bersama (Gono Gini) 

1. Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, tercantu dalam BAB VII 

dengan judul “Harta Benda Dalam Perkawinan”. Bab ini terdiri dari 

tiga pasal, sebagai berikut: 

Pasal 35: 

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama. 

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

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 

di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain.  

Jadi, pengertian harta bersama (gono gini) adalah harta 

kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau 

warisan.Maksudnya adalah, harta yang didapatkan atas usaha mereka 

atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.
13

 Dalam istilah 

muamalah dapat dikategorikan sebagai  syirkah atau join antara suami 

dan isteri. Yaitu suami yang nyatanya melakukan pekerjaan dan isteri 

                                                           
13

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 

200 

20 
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sebagai ibu rumah tangga.Oleh karena itu hendaknya bekerja tidak 

selalu diartikan bekerja di luar rumah.Demikianlah yang dimaksud 

pasal 35 ayat 1. Adapun ayat 2 menjelaskan bahwa kekayaan yang 

diperoleh dengan cara warisan atau hadiah tidak dapat dikategorikan 

sebagai kekayaan bersama.
14

 Pernyataan ini sejalan dengan firman 

Allah: 

                     
Artinya:“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 

dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak 

dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada 

bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi 

Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka 

usahakan,,,” (QS. An-Nisa. 4:32)
15

 

Mengenai penggunaan (tasarruf) harta bersama suami isteri 

diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-undang Perkawinan sebagai 

berikut “Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas 

persetujuankedua belah pihak”.Adapun ayat 216
, menjelaskan tentang 

                                                           
14

Ibid, 201 

15
 Al-Qur‟an, 4:34. 

16
 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan pasal 36 ayat 2 berbunyi “ 

Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk 

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya” 
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hak suami atau isteri untuk membelanjakan harta bawaan masing-

masing.
17

 

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan harta 

gono gini diatur dalam BAB XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97.  

Pengertian harta gono gini sebagaimana tersebut dalam pasal 85 yaitu 

adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri. 

Kemudian dalam pasal 86: 

a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan 

harta isteri karena perkawinan. 

b. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh 

olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami 

dan dikuasai penuh olehnya.  

Pasal 87: 

a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan 

adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para 

pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

                                                           
17

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, 202 
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b. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, 

hadiah, shadaqah dan lainnya.  

Untuk keterangan dalam pasal 87 ayat 2 Kmpilasi Hukum Islam 

sama halnya dengan pasal 36 Undang-undang Perkawinan yaitu hak 

suami isteri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing. 

Pengaturan lebih rinci masalah ini terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam dalam pasal 88, 89 dan 90 sebagai berikut: 

Pasal 88: 

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, 

maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan 

Agama. 

Pasal 89: 

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun 

hartanya sendiri. 

Pasal 90:  

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta 

suami yang ada padanya. 

Isi pasal-pasal di atas merupakan penjabaran dari firman Allah: 
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Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 

oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka 

(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan 

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, 

ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 

(mereka),,,” (QS. An-Nisa‟, 4:34)18
 

Apabila karena sesuatau hal, suami tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya sementara suami sesungguhnya 

mampu, maka si isteri dibenarkan mengambil harta suaminya itu, 

untuk memenuhi kebutuhan diri dan anaknya secara makruf. 

Seperti penegasan Rasulullah SAW, sehubungan dengan adanya 

laporan Hindun dalam hadits berikut: 

ٌْد ِبُْت ُعْتَبَة اْمرَأَُة اَِِ ُسْفَياَن َعَلى َرُسْوِل : َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت  ِ َدَخَلْت 

ِ َوَسلَم فَ َقاَلْت يَاَرُسْوَل اللِ ِان اَبَاُسْفَياَن َرُجٌل َشِحْيٌح  ُ َعَلْي اللِ َصلى الل

 ِْْ ِ ِبَغ ِِ ِاا َمَاَخْذُت ِمْن َماِل ِِِ َوَيْكِفْي َب ْ ِمَن ال َفَقِة َمَيْكِفْي ِِ اَ يُ ْعِطْي

                                                           
18

  Al-Qur‟an, 4:34. 
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ِ بِاْلَمْعُرِف  ِ فَ َهْل َعَلى ِِ َذِلَك ِمْن ُجَاٍح؟ فَ َقاَل ُخِذى ِمْن َماِل ِعْلِم

 َمتفق عليَُماَيْكِفْيِك َوَيْكِفى بَِْيِك 

Artinya: “Dari „Aisyah berkata, hindun binti „Utbah isteri Abu 
Sufyan menghadap Rasulullah SAW, mengadu :”Wahai 
Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan adalah 

orang yang pelit (kikir) tidak memberi nafkah yang 

cukup kepadaku dan anakku, kecuali aku mengambil 

sendiri hartanya tanpa sepengetahuannya. Apa aku 

menanggung dosa atas tindakan tersebut? Beliau 

bersabda: “Ambil saja hartanyan secara makruf, untuk 
mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu”. (Muttafaq 

„alaih)19
 

 Jalan alternatif yang diberikan Rasulullah SAW tersebut 

apabila tidak ditempuh maka bunyi pasal 88 Kompilasi Hukum 

Islam merupakan pilihan terakhir, yaitu diajukan ke Pengadilan 

Agama. Pengadilan Agamalah yang nantinya dengan melalui 

persidangan yang dipimpin oleh hakim yang akan menentukan dan 

menyelesaikan perselisihan diantara mereka.
20

 

 Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan 

dalam pasal 93 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: 

a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas 

dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. 

b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak 

bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. 

                                                           
19

 Shahih Muslim, (III/1338, no. 3233) 

20
 Ahmad Rofiq, Hukum islam Di Indonesia, 205 
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c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 

kewajiban. 

d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh 

salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. 

Penjelasan pasal93 tersebut menunjukkan adanya nuansa 

modern, seperti surat-surat berharga (polis, bilyetgiro, saham, dan lain-

lain).Dengan demikian pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas, 

tidak hanya barang-barang yang secara material langsung dapat 

dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa Kompilasi hukum islam jauh-

jauh telah mengantisipasi problematika perekonomian modern.
21

 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) 

Dalam KUH Perdata masalah harta bersama (gono gini) diatur 

dalam pasal 119 yang berbunyi sejak saat dilangsungkan perkawinan 

maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami 

dan isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan 

lain dalam perjanjian perkawinan.Harta bersama itu, selama 

perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu 

persetujuan antara suami dan isteri. 

Dari pengertian diatas apabila disimpulkan memiliki kesamaan 

dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan 

dan KHI yang pada intinya harta bersama merupakan harta yang 
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diperoleh oleh suami dan isteri selama masa perkawinan.Untuk 

penggunaannya maka harus didasari persetujuan bersama kecuali 

apabila terdapat perjanjian sebelumnya. 

B. Hibah 

1. Pengertian Hibah 

Hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti 

melewatkan atau menyalurkan, juga bias berarti member. Hibah 

merupakan salah satu contoh akad tabarru, yaitu akad yang dibuat 

tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (nonprofit), melainkan 

ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma.
22

 

Secara istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat suka 

rela tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima 

pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi 

masih hidup.Hal inilah yang membedakan dengan wasiat.
23

 

Hibah dalam sistem KUH Perdata diatur dalan Buku III 

Tentang Perikatan, BAB X Tentang Hibah.Hibah dikenal dengan 

pemberian (schenking).Untuk selanjutnya hibah diatur dalam  pasal 

1666 dan pasal 1667. Pada pasal 1666 KUH Perdata dijelaskan 

penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah 

menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menarik 
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 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2010), 174 

23
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kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan 

barang itu.Undang-undang hanya mengakui penghibahan penghibahan 

antara orang-orang yang masih hidup.Kemudian dalam pasal 1667 

dijelaskan mengenai benda yang dihibahkan sebagaimana berikut, 

penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang 

sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi.Jika hibah itu mencakup 

barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar 

mengenai barang-barang yang belum ada.Karena itulah hibah ini tidak 

termasuk materi hukum waris, melainkan termasuk hukum perikatan 

yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh Burgerlijk Wetboek 

(BW).
24

 

Menurut hukum Islam seseorang diperbolehkan memberikan 

atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika 

masih hidup kepada orang lain yang disebut “intervivos”. Pemberian 

semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan “hibah”.Di dalam 

hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan tidak 

terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian seseoraang melalui surat 

wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang 

bersih.
25

 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah diatur 

dalam beberapa poin sebagai berikut: 
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 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 81 
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a. Penghibah harus telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan 

didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya harta yang 

diperbolehkan untuk dihibahkan adalah 1/3 dari seluruh harta 

kekayaan (pasal 210 ayat 1) 

b. Hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya, kelak dapat 

diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya 

meninggal dunia (pasal 211) 

c. Penarikan terhadap harta yang telah dihibahkan tidak mungkin 

untuk dilakukan, kecuali terhadap hibah yang dilakukan oleh orang 

tua kepada anaknya (pasal 212) 

d. Hibah yang diberikan pada saat penghibah dalam keadaan sakit 

yang membawa kematian, maka hibah tersebut harus mendapat 

persetujuan dari ahli warisnya (pasal 213) 

e. WNI yang ada di luar negeri dapat membuat surat hibah di hadapan 

konsultan atau kedutaan Republik Indonesia setempat, sepanjang 

isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini (pasal 

214) 

Kemudian dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 

huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa 

imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk 

dimiliki. 

Dari uraian di atas, hibah merupakan proses hukum 

perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan 
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ketika orang yang menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk 

dijual, dipinjamkan atau dihadiahkan kembali kepada orang lain secara 

cuma-cuma. Hibah biasanya diberikan kepada keluarga atau ahli waris 

atau pada anak yang belum mampu berusaha sendiri sebagai 

pemberian modal usaha karena tidak mampu.
26

 

2. Dasar Hukum Hibah 

a. Dalam Islam adanya hibah sangat dianjurkan, mengingat ia lebih 

bersifat tolong menolong (ta‟awun) antar sesama.
27

 Seperti firman 

Allah berikut: 
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Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 239-240 

27
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Di Indonesia, 175 



34 
 

34 

 

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan 

barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya 

kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang 

meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,,” 

(QS. Al-Baqoroh, 2:177)
28

 

 

 

 

b. Hadits dari Zaid Ibn Aslam 

طاِب قَاَل ِ ن  َْْ ْلُت َعَلى فَ َرِس َعِتْيٍق :  ُعَمَر اِْبِن ا ََِ

 ُ ُ ِبَرْخٍص , ِِ َسِبْيِل اللِ فَاَا َصا ِ ُب ُ بَائَِع َ ُْت أَن َفَظ

ُ َواََتَدْر : فَ َقاَل . َسأَْلُت َرُسَل اللِ َعْن ذِلَك ,  اَتَ ْبتَ ْع

ِ َكااْلَكْلِب يَ ُعْوُد ِِ  ِِ َصَدقَِتَك فَِإن الَعاِئَد ِِ َصَدقَِت

 ِ  َروا مسلمُقَ ْيِئ
Artinya: “Umar bin Khatabah berkata, „ Aku telah memberikan 

seekor kuda lama untuk tujuan Sabilillah, kemudian 

pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah 

menjualnya dengan harga yang murah. Kemudian aku 

tanyakan kepada rasulullah SAW, tentang hal tersebut‟. 
Beliau bersabda, „Janganlah kamu jual itu dan jangan 
kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang yang 

menarik kembali sedekahnya ibarat anjing yang 

memakan kembali muntahannya”. (H.R. Muslim)
29
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  Al-Qur‟an, 2:177. 
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3. Rukun dan Syarat Hibah 

a. Rukun Hibah 

1) Adanya pemberi hibah (al-wahib), yaitu pemilik sah barang 

yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah 

dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta 

tidak karena terpaksa. Seperti yang telah tercantum dalam 

Kompilasi hukum Islam pada pasal 210 ayat 1
30

 dan pasal 

213
31

.  

2) Adanya penerima hibah (Al-Mauhublahu), yaitu setiap orang, 

baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah jika 

penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan. 

3) Terjadi ijab qabul, yaitu serah terima antara pemberi dan 

penerima.
32

Ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan 

bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur  paksaan, kekhilafan 

atau penipuan. Pernyatan ijab qabul dapat dilaksanakan baik 

lisan maupun tertulis.
33
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4) Ada barang yang dihibahkan, yang dapat terdiri atas segala 

macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, 

bahkan manfaat atau hasil suatu barang. Hal tersebut diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 2
34

. Dalam 

pasal 1682 KUH Perdata, khusus untuk penghibahan barang-

barang tidak bergerak seperti tanah perlu dilaksanakan dengan 

akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris yang 

bersangkutan. Sedangkan untuk hibah berupa benda-benda 

bergerak yang bertumbuh atau surat-surat penagihan atas 

tunjuk (aan tonder) menurut ketentuan pasal 1687 KUH 

Perdata tidak memerlukan suatu akta, melainkan dengan 

penyerahan belaka.
35

 

b. Syarat-syarat Hibah 

1) Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam 

melakukan tindakan hukum. 

2) Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak 

terkait dengan harta pemberi hibah. 

3) Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan 

hukum. 

4) Di kalangan mazhab Syafi‟i ijab qabul merupakan syarat 

sahnya suatu hibah. 

                                                           
34
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5) Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada 

kaitannya dengan harta warisan. 

6) Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi 

yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum 

sebaiknya pelaksanannya dilakukan secara tertulis. 

7) Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan 

sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan social dan 

sebagainya.
36

 

c. Pencabutan Hibah. 

Pada dasarnya, hibah tidak dapat dicabut kembali karena 

merupakan pemberian yang telah diterima oleh yang diberi 

hibah.Dalam hal ini, ulama fiqh sepakat atas pelarangan tersebut. 

Mereka berpendapat berdasarkan hadits Nabi SAW: 

ِِ ص: َعْن اِْبِن َعباٍس قَاَل  ِ َكا اْلَكْلِب يُقشْيُء . م.قَاَل ال بِت ِ اْلَعاِئُد ِِ 

 ِ َمتفق عليُُُ يَ ُعْوُد ِِ قَ ْيِئ  

Artinya: “Dari Ibnu abba, ia berkata, „Telah bersabda nabi SAW, 
„Orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti 
anjing yang muntah, lalu ia makan muntahanya‟. “ 
(Muttafaq Alaih).

37
 

 

Beberapa ulama mazhab memberikan acuan tentang 

seorang ayah yang mencabut kembali hibahannya dari anaknya. 

                                                           
36
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Imam Malik dan sebagian besar ulama mazhab berpendapat bahwa 

ayah boleh mencabut kembali hibahnya kepada anaknya selama 

anak tersebut belum kawin, atau belum terkait perjanjian dengan 

orang lain atas nama anak tersebut. Begitu juga seorang ibu boleh 

mencabut kembali hibah kepada anaknya, selama ayahnya masih 

hidup.
38

 

Abu Hanifa berpendapat bahwa seseorang boleh mencabut 

kembali hibahnya, keculai kepada perempuan-perempuan yang 

haram dikawini (mahram). Fuqaha yang berpendapat boleh 

mencabut kembali hibah yang diberikan pada anaknya didasarkan 

pada hadits Nabi SAW: 

ِ ص ِِ ََِّلث لَِرُجٍل ُمْسِلٍم : قَاَل . م.َعْن اِْبِن ُعَمَر َواْبِن َعباٍس َعِن ال َا

 ُ َها يُ ْعِطْي َوَلَد َها ِاا اْلَواِلُد ِفي ْ ُُ يَ ْرِجُع ِفي ْ روا أَد ُأْن يُ ْعِطَي اْلَعِطيَة 

 َوصحح الرمذى وابن  بان واحاكم, واأربعة 
Artinya: “Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi SAW, ia 

bersabda, “Tidak boleh seorang muslim memberi satu 
pemberian, lalu ia tarik kembali pemberiannya, kecuali 

ayah mencabut kembali pemberiannya kepada 

anaknya”(Diriwayatkan oleh Ahmad, dan empat hadits 

tersebut dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibn Hibban dan 

Hakim)
39
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  Dibolehkannya bapak mencabut pemberiannya dikarenakan 

ia berhak dan wajib menjaga kemaslahatan anaknya. Pencabutan 

ini dengan syarat bahwa barang yang diberikan itu masih dalam 

kekuasaan anaknya. Karena itu apabila telah hilang milik anak, 

maka bapak tidak boleh mencabut  pemberiannya lagi, walaupun 

barang itu kembali kepada anak dengan jalan lain.
40

 

Sedangkan menurut Al-Qadhi, orang yang mencabut 

kembali hibahnya tidak mencerminkan akhlak yang baik, padahal 

Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 211 dan 212 dijelaskan bahwa hibah 

orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan 

dan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua 

terhadap anaknya.
41

 

C. Gugatan 

1. Pengertian Gugatan 

Gugatan adalah tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, 

yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam 

sidang pemeriksaan. Di bawah ini merupakan ciri-ciri gugatan: 

a. Perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan berupa sengketa. 

b. Sengketa terjadi diantara para pihak, minimal antara 2 (dua) pihak. 
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c. Bersifat partai (party) dengan kedudukan pihak yang satu 

berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak lain berkedudukan 

sebagai Tergugat.
42

 

2. Syarat Gugatan 

a. Syarat Formil 

Syarat formal dari suatu gugatan, dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan 

Dalam surat gugatan biasanya disebutkan secara tegas tempat 

dimana gugatan itu dibuat. Misalnya apakah gugatan dibuat di 

tempat domisili penggugat atau di tempat kuasanya.Selanjutnya 

disebutkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan gugatan itu. 

Tanggal yang termuat pada kanan atas suratgugatan itu 

hendaklah sama dengan tanggal yang dimuat pada materai surat 

gugatan. Apabila terdapat perbedaan tanggal, maka tanggal 

pada materai yang dianggap benar.
43

 

2) Materai 

Dalam prakteknya, surat gugatan wajib diberi materai 

secukupnya. Suatu surat gugatan yang tidak diberi materai 

bukan berarti batal, tetapi akan dikembalikan untuk diberi 

materai. Pada materai itu kemudian diberi tanggal, bulan dan 
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tahun pembuatan atau didaftarkannya gugatan itu di 

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri.
44

 

3) Tanda Tangan 

Tanda tangan (handtekening) dalam Surat Gugatan merupakan 

syarat formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 118 ayat (1) 

HIR, bahwa bentuk surat permohonan ditandatangani 

penggugat atau kuasanya. Menurut Pasal St. 1919-776, 

Penggugat yang tidak dapat menulis, dapat membubuhkan cap 

jempol berupa ibu jari tangan di atas surat gugatan sebagai 

pengganti tanda tangan. Surat gugatan yang dibubuhkan cap 

jempol selanjutnya dilegalisir di pejabat yang 

berwenangmisalnya, Camat, Notaris, Panitera , namun bukan 

hal yang ”Imperatif” mengakibatkan (rechts gevolg) gugatan 

menjadi cacat hukum secara formil, sebagaimana tertuang 

dalam Putusan Mahkamah Agung No. 769 K/Sip/1976 yang 

berbunyi ”....cap jempol yang tidak dilegalisir, tidak 

mengakibatkan surat gugatan batal demi hukum (van 

rechtswege nietig), tetapi cukup diperbaiki dengan jalan 

menyuruh penggugat untuk melegalisir”.45
 

b. Syarat Materil 

Dalam praktek pembuatan gugatan antara Hukum Acara 

Perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak memilik 
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perbedaan.Sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 8 

nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV). 

Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat: 

1) Identitas Para pihak 

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai 

identitas dari Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para 

Tergugat. Identitas itu umunya menyangkut: 

a) Nama lengkap 

b) Umur/tempat dan tanggal lahir 

c) Pekerjaan 

d) Alamat atau domisili
46

 

2) Alasan-alasan Gugatan (fundamentum petendi atau posita) 

a) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya 

(fetelijkegronden) 

b) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya 

(rechtgronden) 

3) Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke ed 

bapaalde conclusie) atau petitum 

a) Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan 

tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat 

sebagaimana yang dijelaskan dalam posita 

                                                           
46

Ibid, 34 



43 
 

43 

 

b) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung 

berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan 

tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, tuntutan 

tambahan berwujud: 

i. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya 

perkara 

ii. Tuntutan uitvoerbaar bij voorraad yaitu tuntutan agar 

putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada 

perlawanan, banding dan kasasi. Di dalam praktik, 

permohonan uitvoerbaar bij voorraad sering dikabulkan, 

namun demikian Mahkamah agung menginstruksikan 

agar hakim jangan secara mudah mengabulkan.
47

 

iii. Tuntutan agar Tergugat dihukum membayar bunga 

(moratoir) apabila tuntutan yang dimintakan oleh 

Penggugat berupa sejumlah uang tertentu 

iv. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang 

paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa 

pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi 

putusan. 

v. Dalam hal putusan cerai sering disebut juga tuntutan 

nafkah bagi isteri atau pembagian harta 
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c) Tuntutan Subsidair atau Pengganti. Tuntutan ini diajukan 

dalam rangka mengantisispasi apabila tuntutan pokok dan 

tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini 

berbunyi “Ex Aequo Et Bono”  yang artinya hakim 

mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon 

putusan seadil-adilnya. 

3. Jenis Gugatan 

a. Gugatan Dikabulkan 

Menurut pakar hukum acara perdata M. Yahya Harahap, 

dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil 

gugatnya dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai alat bukti 

sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUH Perdata atau pasal 164 

HIR.Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, 

ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan 

majlis hakim. 

b. Gugatan Ditolak 

 Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap 

menyebutkan bahwa bila Penggugat dianggap tidak berhasil 

membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus 

ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya 

adalah gugatan yang mesti ditolak seluruhnya. Jadi bila suatu 

gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat 
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patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam 

gugatan, maka gugatan akan ditolak 

c. Gugatan Tidak Dapat Diterima 

 Bahwa ada beberapa cacat formil yang mungkin melekat 

pada gugatan, antara lain gugatan yang ditandatangani kuasa 

berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang 

digariskan pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, 

sebagai berikut: 

a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum 

b. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi plurium 

litis consortium 

c. Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel atau 

d. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau 

relatife dan sebagainya. 

 Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat 

kuasa, kedaluarsa, error in persona, obscuur libel, premature 

(gugatan yang terhalang oleh hukum lain, misalnya jual beli, hibah, 

waris dan lain-lain), ne bis in idem), putusan yang dijatuhkan harus 

dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan 

menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontyankelijke 

verklaard/NO). 

 Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini 

dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 
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No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah 

Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo 

Putusan Mahkama Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 

1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak 

jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.
48

 

D. Pembuktian  

1. Pengertian Pembuktian 

Membuktikan adalah mempertimbangkan secara logis 

kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang 

sah dan menurut hukum pembuktian berlaku. 

Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang 

cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna 

memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.
49

 

2. Tujuan Pembuktian 

Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa 

suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna 

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.Hakim tidak dapat 

menjatuhkan perkara suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 

fakta/peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan 
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kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para 

pihak.
50

 

 

 

3. Jenis-Jenis Alat Bukti 

Alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan 

Pengadilan Agama adalah terdiri dari lima macam,
51

 yaitu sebagai 

berikut: 

a. Alat bukti surat/alat bukti akta/akta autentik 

  Dasar hukum kebenaran bentuk akat autentik adalah diatur 

dalam pasal 165 HIR, yang intinya adalah mengatur kebenaran 

akta. 

1) Syarat formil akta autentik 

a) Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. 

b) Dihadiri oleh para pihak. 

c) Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat. 

Dalam hal ini biasanya kedua belah pihak dikenalkan oleh 

saksi. 

d) Dihadiri oleh dua orang saksi, saksi harus dikenal oleh 

pejabat notaris, saksi biasanya diambil dari pegawai 

notaris. 
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e) Isi akta dibacakan oleh notaris di hadapan kedua belah 

pihak dan saksi, 

f) Akta autentik memuat tanggal, bulan dan tahun, bilamana 

lupa memuat tanggal maka akan hilang kekuatan autentik 

dan jatuh menjadi akta bawah tangan.  

g) Ditandatangani kedua belah pihak, para saksi, dan notaris.  

2) Syarat Materiil 

a) Berisi keterangan kesepakatan para pihak, yang harus sama 

(sesuai dengan) yang diterangkan para pihak, tanpa 

mengurangi hak konstantering notaris. Jadi prinsipnya tidak 

mengurangi atau melebihi dari apa yang diterangkan oleh 

para pihak. 

b) Berisi keterangan mengenai perbuatan hukum dan 

hubungan hukum antara para pihak. 

c) Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti tentang 

persetujuan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang 

diterangkan dalam akta.
52

 

b. Alat bukti saksi 

Pembuktian dengan saksi diatur dalam pasal 168 sampai 

dengan 172 HIR atau pasal 306 sampai dengan 309 R.Bg., juga 

diatur dalam pasal 150 KUH Perdata. Alat bukti saksi 

jangkauannya sangat luas sekali, hampir meliputi segala bidang 

                                                           
52

 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012), 179 



49 
 

49 

 

dan segala macam sengketa perdata, hanya dalam hal yang sangat 

terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan, seperti 

melarang pembuktian dengan saksi terhadap isi suatu akta. 

Rasionya adalah pada umumnya keterangan saksi kurang 

dipercaya, karena sering terjadi kebohongan, sehingga tidak 

tertutup kemungkinan akan terjadi pertentangan antara keterangan 

saksi dan isi suatu akta. 

1) Syarat Formil Saksi 

Syarat formil adalah bersifat kumulatif bukan bersifat 

alternatif. Adapun syarat-syarat formil yang bersifat kumulatif 

adalah sebagai berikut: 

a) Berumur 15 tahun keatas 

b) Sehat akalnya 

c) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga 

semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang 

lurus, kecuali undang-undang menentukan lain. 

d) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak 

meskipun sudah bercerai.
53

 

e) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan 

menerima upah,
54

kecuali undang-undang menentukan lain. 

f) Menghadap di persidangan.
55
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g) Mengangkat sumpah menurut agamanya.
56

 

h) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian 

suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain
57

, 

kecuali mengenai perzinaan. 

i) Dipanggil masuk ruang sidang satu demi satu.
58

 

j) Memberikan keterangan secara lisan.
59

 

2) Syarat Materiil Saksi sebagai berikut: 

a) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami 

sendiri.
60

 

b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya.
61

 

c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri.
62

 

d) Saling bersesuaian satu sama lain.
63

 

e) Tidak bertentangan dengan akal sehat. 

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, 

maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas untuk 

menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya.Hakim tidak terikat 

dengan keterangan saksi.Hakim dapat menyingkirkannya asal 
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dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang 

kuat.
64

 

c. Alat bukti persangkaan 

Persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu 

peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti kearah suatu 

peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang 

berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh 

hakim.
65

Persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR dan 1916 KUH 

Perdata. 

Ada dua macam persangkaan: 

1) Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-

undang, misalnya: 

a) Panggilan melalui mass media dianggap sah dan resmi 

(pasal 27 PP. No. 9/1974) 

b) Perceraian dianggap meliputi seluruh akibat yang 

ditimbulkannya (pasal 41 UU No. 1/1974) 

2) Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim 

dari keadaan yang timbul dari persidangan, seperti: 

a) Tentang sesuatu yang penting dan seksama. 

b) Atau tentang sesuatu yang terang dan pasti 

c) Dan saling bersesuaian. 
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Persangkaan merupakan pembuktian sementara dan merupakan 

alat bukti yang bersifat tidak langsung. 

Syarat-syarat bukti persangkaan: 

1) Dugaan mengenai suatu kejadian harus didasarkan atas hal-hal 

yang telah terbukti. 

2) Hakim harus berkeyakinan bahwa hal-hal yang telah terbukti 

itu dapat menimbulkan dugaan terhadap terjadinya suatu 

peristiwa yang lain. 

3) Hakim dalam mengambil dari bukti-bukti itu tidak boleh 

mendasarkan keputusannya atas hanya satu dugaan saja. 

4) Dugaan/persangkaan itu harus bersifat penting, seksama, 

tertentu dan ada hubungannya satu sama lain. 

5) Persangkaan semacam ini hanya boleh diperhatikan dalam hal 

undang-undang membolehkan pembuktian dengan saksi. 

Persangkaan berdasarkan kenyataan, kekuatan 

pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.Hakim 

wajib mempertimbangkannya secara logis. 

Kekuatan persangkaan menurut undang-undang yaitu 

memaksa.Hakim terikat pada ketentuang undang-undang, kecuali 

jika dilumpuhkan dengan bukti lawan.
66
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d. Alat bukti pengakuan 

Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang dirinya 

sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan dari 

pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 

174,174,176 HIR, pasal 311, 312,  313 R.Bg, dan pasal 1923-1928 

KUH Perdata. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di 

persidangan atau di luar persidangan.Selain itu, pengakuan dapat 

pula diberikan secara tertulis maupun lisan di depan sidang.
67

 

Berikut ini macam-macam bentuk pengakuan: 

1) Pengakuan murni di muka sidang, ialah pengakuan yang 

bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan 

pihak lawan. 

2) Pengakuan dengan kualifikasi ialah pengakuan yang disertai 

dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. 

3) Pengakuan dengan clausula , ialah suatu pengakuan yang 

disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat 

membebaskan. 

4) Pengakuan tertulis 

5) Pengakuan lewat kuasa hukum/wakil 

6) Pengakuan lisan di luar sidang, yaitu pengakuan yang 

diucapkan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata untuk 

membenarkan pernyataan yang diberikan oleh pihak lawannya. 
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7) Pengakuan dalam sengketa perkawinan.
68

 

e. Alat bukti sumpah 

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang 

diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau keterangan 

dengan mengingat sifat Tuhan Yang Maha Kuasa dan percaya 

bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar 

akan dihukum oleh-Nya. Sumpah merupakan kegiatan religius 

yang digunakan dalam proses peradilan.
69

 

Syarat-syarat formal alat bukti sumpah secara umum harus 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

1) Berupa keterangan yang diikrarkan dalam bentuk lisan. 

2) Ikrar sumpah diucapkan di depan hakim dalam proses 

pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan. 

3) Tidak ada alat bukti lain yang dapat diajukan para pihak, 

sehingga pembuktian sudah berada dalam keadaan jalan buntu. 

Sumpah sebagai alat bukti dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

bentuk sebagaimana berikut: 

1) Sumpah menentukan adalah sumpah yang memiliki daya 

kekuatan untuk menjatuhkan perkara dengan sendirinya, 

mengakhiri proses pemeriksaan dan menjatuhkan putusan 

berdasarkan isi ikrar sumpah. 
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2) Sumpah penaksir adalah sumpah yang dibebankan atas perintah 

hakim untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan 

sehubungan dengan apa yang dituntut oleh Penggugat atau 

menetapkan harga barang yang dituntut. Sumpah ini diatur 

dalam pasal 140 jo pasal 1942 KUH Perdata, pasal 155 HIR 

dan pasal 182 R.Bg. 

3) Sumpah tambahan pelengkap adalah bersifat sumpah hakim, 

yaitu sumpah yang diperintahkan hakim berdasakan jabatan, 

dalam hal ini inisiatif datang dari hakim sesuai dengan 

kewenangan berdasarkan jabatan yang diberikan oleh undang-

undang kepadanya. Sumpah ini diatur dalam pasal 156 jo177 

HIR, pasal 182 jo 314 R.Bg, dan pasal 1940-1944 KUH 

Perdata.
70

 

E. Putusan  

1. Pengertian Putusan 

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim 

dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain 

istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyatan oleh hakim 

sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, dan 

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan 
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menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang 

bereperkara.
71

 

Suatu putusan atau penetapan harus dikonsep terlebih dahulu 

paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan di persidangan, untuk 

menghindari adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan 

yang tetulis(Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1959 

tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962). 

2. Jenis Putusan 

a. Putusan Sela (Tussen Vonnis) adalah putusan yang diadakan 

sebelum hakim memutuskan perkaranya demi untuk 

mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, putusan sela harus 

diucapkan oleh hakim ketua majlis dan harus dimuat dalam berita 

acara persidangan. Adapun putusan sela itu terdiri atas beberapa 

bentuk yang berbeda-beda, dan masing-masing memiliki ciri-ciri 

khusus, sebagaimana berikut ini: 

1) Putusan Preparatoir (preparatoir Vonnis) adalah putusan 

sebagai persiapan akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap 

pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya, yaitu putusan 

yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk 

datang sendiri (si pemberi kuasa itu untuk menghadap sendiri 

di persidangan). 
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2) Putusan Interlucutioir (Interlucutioir Vonnis) adalah putusan 

sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. 

Misalnya, pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para 

ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan 

pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu 

pihak untuk membuktikan sesuatu. 

3) Putusan Provosionil ( Provosionil Vonnis) adalah putusan yang 

menjawab tuntutan provisional, yakni permintaan pihak yang 

bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan 

guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir 

dijatuhkan. Misalnya putusan mengenai gugatan isteri terhadap 

suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok 

perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan 

akhir. 

4) Putusan Insidentil (Insidentiele Vonnis) adalah putusan yang 

berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau 

kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan 

insidentil ini belum mempunyai hubungan dengan pokok 

perkara, sebagai contoh putusan yang membolehkannya 

seseorang ikut serta dalam perakar “voeging”, “vrijwaring”, 

atau “tussenkomse”.72
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b. Putusan Akhir (Eind Vonnis) adalah putusan yang mengakhiri 

suatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan semu. Berikut ini 

adalah sifat-sifat dari putusan akhir: 

1) Putusan Kondemnatoir (Condemnatoir Vonnis) yaitu suatu 

putusan yang bersifat menghukum atau dengan kata lain 

putusan untuk menjatuhkan hukuman. Contohnya putusan 

menghukum tergugat untuk mengembalikan suatu barang 

kepada Penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah 

uang tertentu sebagai pembayaran utangnya. 

2) Putusan Konstitutif (Constituve Vonnis) adalah putusan yang 

bersifat menciptakan, putusan terhadap suatu keadaan hukum 

yang dihapus atau ditetapkan oleh suatu keadaan hukum baru. 

Contohnya , putusan perkara perceraian. 

3) Putusan Deklarator (Declaratoir Vonnis) adalah putusan yang 

bersifat menerangkan atau menyatakan atau menetapkan suatu 

keadaan hukum tertentu. Contohnya adalah hakim menetapkan 

bahwa Pemohon dan isterinya adalah pernikahan yang sah dan 

oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak 

yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. 

4) Putusan Kontradiktor (Contradictoir Vonnis) adalah putusan 

yang diambil dari Tergugat yang pernah datang menghadap 

persidangan, apabila Penggugat pada hari sidang pertama 

datang tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang 
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maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian 

diputuskannya. Artinya diputus diluar hadirnya salah satu pihak 

yang berperkara. 

5) Putusan Verstek (Verstek Vonnis) adalah putusan yang diambil 

dari Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut, tetati gugatan 

dikabulkan dengan putusan di luar hadir “verstek” kecuali 

gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Adapun lembaga 

verstek  diatur dalam pasal 125-129 HIR. 

6) Putusan gugur adalah penggugat mengajukan gugatan, pada 

hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan 

tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap, meskipun 

telah dipanggil dengan patut.
73

 

 

3. Kekuatan Putusan  

a. Kekuatan mengikata artinya putusan hakim mengikat para pihak 

yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. 

b. Kekuatan pembuktian artinya dengan putusan hakim itu telah 

diperoleh kepastian tentang sesuatu yang tekandung dalam putusan 

itu. 
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c. Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa 

yang ditetapkan dalm putusan itu secara paksa oleh alat-alat 

negara.
74
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BAB III 

PENARIKAN KEMBALI  HARTA BERSAMA 

YANG TELAH BERADA DI PIHAK KETIGADI  PENGADILAN AGAMA 

NGANJUK 

PERKARA NO.1663/PDT.G/2016/PA.NGJ 

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Nganjuk 

1. Profil  

a. Masa sebelum Penjajahan  

Tidak banyak orang yang mengetahui cerita tentang 

keadaan daerah Nganjuk apalagi tentang cerita sejarah keberadaan 

Pengadilan Agama Nganjuk, karena menceritakan masa sebelum 

penjajahan adalah cerita sebelum abad XVI. 

b. Masa penjajahan Belanda dan Jepang 

Menurut salah satu orang yang dapat dipercaya dan beliau 

manta pegawai Departemen Agama Nganjuk, bahwa sebelun tahun 

1980 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di Berbek. Daerah 

ini sekarang menjadi salah satu Kecamatan terletak disebelah 

selatan Kota Nganjuk kurang lebih 20 km dari pusat kota sekarang. 

Pada waktu Pengadilan Agama Nganjuk bernama 

Kepenghuluan/Penghulu Hakim berkantor menjadi satu dengan 

kantor pemerintah di Berbek.Selanjutnya tahun 1880 M 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk boyong/pindah ke Nganjuk seperti 

sekarang ini.Dalam hal ini Kepenghuluan/Penghulu Hakim juga 

58 



62 
 

62 

 

ikut boyong ke Nganjuk merangkap menjadi Penghulu Hakim, 

ketika itu Bupati di jabat oleh Kanjeng Jimat.Pada masa ini 

Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama 

Kepenghuluan/Penghulu Hakim.Penghulu ini mengurusi Nikah 

Talak Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu Hakim mengurusi 

Fasakh, Syiqoq dan Ta‟lik Talak. 

c. Masa kemerdekaan 

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak begitu 

lama dari masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuklah Departemen 

Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946, maka setelah itu 

Kepenghuluan/Penghulu Hakim yang sekarang disebut Pengadilan 

Agama Nganjuk berkantor di suatu ruangan yang sempit disebelah 

utara masjid jami‟ Nganjuk. 

Kondisi Pengadilan Agama saat itu sangat sederhana baik 

pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang ruang 

sidang yang digunakan adalah serambi masjid agung nganjuk yang 

berada disebelah barat alun-alun. 

d. Masa berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 

Pada Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 ini Pengadilan Agama Nganjuk masih berkantor disalah satu 

ruang kecil yang berada disebelah utara Masjid Agung Nganjuk. 

Meskipun kondisinya sangat sederhana baik pegawai maupun 

peralatan kantornya, namun semangat kerja pegawai Pengadilan 
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Agama Nganjuk yang pada saat itu berjumlah 9 orang pegawai 

cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 1975 Pengadilan Agama 

Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk 

gedung kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan A. Yani 

Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan 

stadion seluas 500 meter. 

e. Masa berlakunya Undang Undang nomor 7 tahun 1989. 

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Pengadilan Agama Nganjuk Ketuanya dijabat oleh Drs. 

Kusno, S.H. pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk 

sudah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim.Sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tenaga pegawai 

yang ada baik Hakim, Panitera maupun Jurusita mulai dibina oleh 

Mahkamah Agung R.I. sejak itu pula kualitas perkara yang masuk 

dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Nganjuk semakin 

meningkat, misalnya gugatan waris, harta bersama dan lain-lain. 

Sehingga Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 1994 

berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 

Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 003 tahun 1994 tanggal 21 

Maret 1994 tentang persetujuan pelepasan Hak atas tanah milik 

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk 

Pembangunan Gedung Kantor /Balai Sidang Pengadilan Agama 

Nganjuk seluas 4.000 m2 (40 x 100 m) yang terletak di Jalan Gatot 
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Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupatenn 

Nganjuk.Kemudian pada tahun anggaran 1995/1996 dan 

1996/1997 serta 1997/1998 Pengadilan Agama Nganjuk secara 

berturut-turut selama tiga tahun mendapat proyek Pembangunan 

Kantor Pengadilan Agama Nganjuk dan pagar keliling. Dan pada 

bulan Desember 1998 selesailah pembangunan Kantor Pengadilan 

Agama Nganjuk, maka pada tanggal 24 Desember 1998 Kantor 

Pengadilan Agama Nganjuk diresmikan penggunaannya oleh 

Bupati Kabupaten Nganjuk dan sejak itulah segala kegiatan 

Pengadilan Agama Nganjuk pindah dikantor baru di jalan Gatot 

Subroto Nganjuk sampai sekarang. 

Seiring dengan Perkembangan waktu guna kelengkapan 

Dokumen status Penggunaan Barang Milik Negara maka 

Pengadilan Agama Nganjuk berusaha untuk mengurus sertifikat 

untuk status kepemilikan akan tetapi hal tersebut mengalami 

kendala karena pada saat pemberian tanah tahun 1994 tersebut 

tidak ditindaklanjuti oleh pelepasan Hak oleh Bupati Nganjuk. 

Sehingga hal ini menyulikan Pengadilan Agama Nganjuk untuk 

mengurus sertifikat tanah. 

Akan tetapi setelah mengalami beberapa proses yang 

sungguh melelahkan berdasarkan surat permohonan Pengadilan 

Agama Nganjuk kepada Bupati pada tanggal 19 Desember 2011 
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tentang permohonan hibah tanah   pada tahun 2013 permohonan 

tersebut dibulkan dengan surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 

188/391/K/411.013/2013 tentang Penghapusan Barang Milik 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah untuk dihibahkan 

kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan 

untuk Kantor Pengadilan Agama Nganjuk.hanya saja luas tanah 

tersebut berkurang yang semula 4.000 m
2
 menjadi 3.540 m

2
, hal ini 

diketahui setelah diadakan diverifikasi oleh Badan Pertanahan 

Nganjuk ternyata posisinya tidak di Kelurahan Kauman melainkan 

terletak di Desa Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten 

Nganjuk. 

2. Visi dan Misi 

Visi pengadilan Agama Nganjuk mengacu pada visi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di 

Negara Indonesia “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang 

Agung” 

Dalam Visi tersebut tercermin terwujudnya Pengadilan yang 

modern, independen, bertanggungjawab, kredible, menjunjung tinggi 

hokum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan 

Agama Ngajuk menetapkan misi-misi sebagai berikut: 

a. Menjaga kemandirian badan peradilan. 

b. Memeberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 
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d. Meningkatakan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak 

biiru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga 

peradilan  untuk waktu selama 25 tahun.  

Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun 

dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai 

dengan 2034. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area: 

a. Area organisasi dan kepemimpinan. 

b. Area kebijakan. 

c. Area proses berperkara. 

d. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur. 

e. Area kepuasan mencari keadilan. 

f. Area keterjangkauan. 

g. Area kepercayaan public. 

3. Wilayah dan Wewenang 

Pengadilan Agama Nganjuk dalam meningkatkan pelayanan 

kepada para pencari keadilan melakukan langkah-langkah strategis, 

yaitu dengan membudayakan antri kepada pencari keadilan untuk 

mengambil nomor antrian yang dikeluarkan dari  mesin antrian sidang 

sehingga  para pencari keadilan yang datang lebih dulu mendapatkan 

nomor lebih dulu sehingga tidak ada permainan yang datang terlebih 

dahulu mendapat giliran belakang.  
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Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 209 

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku unsur 

penyelenggara pemerintahan Negara merupakan salah satu 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang: 

 Perkawinan  

 Kewarisan 

 Wasiat 

 Hibah 

 Wakaf  

 Zakat  

 Infaq 

 Shodaqoh 

 Ekonomi syari‟ah 

 P3HP/ Penetapan Ahli Waris, dan Lain-lain. 

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya Pengadilan Agama 

Nganjuk berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dari program dan kegiatan tersebut, pengadilan Agama 
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Nganjuk berada pada Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 

dan memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 20 (dua puluh) 

Kecamatan, 15 (lima belas) Kelurahan, dan 266 (dua ratus enam puluh 

enam) Desa dengan luas mencapai ± 122.433 Km
2 

atau 122.433 Ha.
75

 

Adapun wilayahnya beserta kecamatan yang ada di wilayah 

Nganjuk antara lain sebagai berikut:
76

 

No Kecamatan No Kecamatan 

1 Bagor 11 Ngluyu  

2  Baron 12 Ngronggot 

3 Berbek  13 Pace  

4 Gondang 14 Patianrowo 

5 Jatikalen 15 Rejoso  

6 Kertosono 16 Prambon 

7 Lengkong  17 Sawahan 

8 Loceret  18 Sukomoro 

9 Nganjuk 19 Tanjunganom 

10 Ngetos 20 Wilangan 

 

 

 

                                                           
75

Laporan tahunan Pengadilan Agama Nganjuk 
76

Ibid 
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4. Struktur Organisasi 

Ketua : Drs. H. Syaiful Heja, M.H. 

Waka : - 

Hakim : 1. Mohamad Thoha, S.Ag. 

  : 2. Drs. H. Musthofa Zahron 

  : 3. Drs. Moh Muchsin, M.Sy. 

  : 4. Haitami, S.H., M.H. 

 Sekretaris : Diah Puspita S, S.H, MH 

Panitera : Heri Eka Siswanta, S.H., M.H 

Wakil Panitera : Drs. H. Moh. Munib, M.H. 

Panmud Permohonan : A. Romadhon, S.Ag, MH 

Panmud Gugatan : Amir Hamzah, S.H. 

Panmud Hukum : Muhammad Nafi‟, S.H, M.H 

Sub Bag Kepegawaian : Fuad, S.H 

Sub Bag Laporan : Fathul Mubin, SHI 

Sub Bag Umum : - 

Panitera Pengganti 

1. Setyo Hayuningsih, S.H 

2. Nurul Kumtianawati, S.H 

Juru Sita Pengganti 

1. Nur Kerisna Wachidah 

2. Muh Yanuar Arifin 

3. Irwan Abd. Rahman, S.H, M.H 

4. Sunarto 

5. Mukarrom 

Fungsional Pustakawan : Saiful Anam, S.H 
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Tenaga Honorer 

1. Muhammad Rosyid Ridho, S.E 

2. Ngakifun Nuha, S.Kom 

3. Bima Fristianto, S.H 

4. Ericha Fristianti, 

5. M. Haris Al Ma‟ali 

6. Dhimas Andri Handono, S.Kom 

7. M. Yusak Peri Perdiyana, S.Kom 

8. Arif Widodo, S.Ip 

9. Muhammad Arif Chomarudin 

10. Slamet 

11. Asna‟im 

12. Whenny Suryadi 

13. Pujianto 

14. Purwanto 

15. Eka Hervianto 

 

B. Penarikan Kembali Harta Bersama Yang Telah Berada di Tangan 

Orang Ketiga(Nomor Perkara 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj) 

Pengadilan Agama Nganjuk telah membaca dan mempelajari 

perkara No. 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj yang mana sebagai objek penelitian 

penulis. Sebelum pembahasan lebih jauh mengenai kesalahan gugatan 

yang telah diajukan oleh Penggugat, penulis terlebih dahulu akan 

menjelaskan terlebih dahulu para pihak yang berada dalamputusan ini. 

 Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,, bertempat 

tinggal di Desa Ngronggot RT.001/RW.002, Kecamatan Ngronggot, 
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Kabupaten Nganjuk, dengan didampingi kuasa hukumnya AHMAD 

ROFIQ, S.H, M.H sebagai Penggugat 

     MELAWAN 

 Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat 

tinggal di Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 

dan juga didampingi kuasa hukumnya YUMIRAN S.P.D, S.H, M.H dan 

SANDI PUGUH IRAWAN, S.H, M.H, sebagai Tergugat. 

1. Gambaran Kasus Gugatan Harta Bersama Nomor Perkara 

1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj 

a. Duduk Perkara 

Dalam gugatan yang dilanyangkan oleh Penggugat kepada 

Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 15 September 2016 

Penggugat mengemukakan bahwa semula antara Penggugat dan 

Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 1996 

dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Nura Arifian Hasyim 

yang berumur 20 tahun dan Nur Celcylia Hasyim yang berumur 13 

tahun. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 

memperoleh harta bersama berupa tanah dan rumah, sertifikat hak 

milik Tergugat dengan nomor 853 dengan luas 172 m
2
. Kemudian 

tanah dan took, sertifikat hak milik  atas nama Penggugat dengan 

luas 48 m
2
.  
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Selanjutnya pada bulan April 2014 rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan yang 

disebabkan oleh masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, 

dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan Tergugat 

sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada 

Penggugat. Dan permasalahan tersebut berujung ke jalan 

perceraian yang juga diproses di Pengadilan Agama Nganjuk pada 

Oktober 2014. 

Karena hubungan perkawinan tersebut telah putus maka 

Penggugat mengharapkan harta bersama berupa tanah dan rumah 

uga tanah dan took tersebut dibagi menjadi (1/2) sesuai dengan 

Undang-undang Perkawinan pasal 35. Dan karena Tergugat tidak 

kunjung menyelesaikan meskipun dengan jalan kekeluargaan, 

maka akhirnya Penggugat terpaksa menempuh upaya hukum ke 

Pengadilan. Penggugat juga mengajukan sita jaminan, karena 

diduga kuat bahwa Tergugat memindahtangankan harta bersama ke 

pihak ketiga.  

Dalam jawabannya Tergugat tetanggal 14 Nopember 2016 

menyatakan bahwa objek harta bersama dengan surat hak milik no 

853 berupa rumah dan tanah telah dijual kepada saudara 

Suliantono. Jadi gugatan yang dilayangkan Penggugat kurang 

pihak dikarenakan objek harta tersebut telah berada di pihak ketiga. 

Tergugat menjual harta tersebut karena menganggap harta bersama 
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tersebut telah dibagi didepan pejabat desa setempat dan ditanda 

tangani oleh Penggugat dan Tergugat.  

Selanjutnya menanggapi dari jawaban Tergugat Penggugat 

mengajukan Replik tertanggal 21 Nopember 2016 yang 

menyatakan bahwa pembelian rumah dan tanah sertifikat hak milik 

dengan nomor 853 atas nama Tergugat dibeli ketika Penggugat dan 

Tergugat masih suami isteri, jadi harta tersebut namanya harta 

bersama. Kemudian Penggugat juga menyatakan kesepakatan yang 

dilakukan di depan pejabat Desa Ngronggot ketika itu bukan 

merupakan kesepakatan pembagian harta bersama, sehingga 

Tergugat berhak menjula harta tersebut, melainkan kesepakatan 

untuk memberikan harta bersama berupa tanah dan rumah, dan 

juga kios kepada kedua anaknya. Sehingga ketika Tergugat 

menjual rumah dan tanah itu tanpa sepengetahuan penggugat itu 

dianggap melanggar hukum. 

Dari Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik 

tertanggal 19 Desember 2016 yang berisi bahwa Tergugat 

menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat 

merupakan gugatan kurang pihak dan juga Tergugat memohon 

agar tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya.  

Dalam perkara ini Penggugat mengajukan alat bukti tertulis 

berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, 
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foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nura Arifian Hasyim, 

foto copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat, foto copy akta 

kelahiran anak bernama Keysa Nur Celcylia Hasyim, foto copy 

akta kelahiran anak bernama Nura Arifian Hasyim, foto copy 

kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, foto copy 

akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, foto copy surat 

perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk 

menyerahkan harta bersama kepada kedua anak Penggugat dan 

Tergugat, foto copy sertifikat nomor 1531 atas nama Penggugat 

dan foto copy sertifikat nomor 853 atas nama Tergugat. 

Selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan alat 

bukti saksi berjumlah 6 (enam) saksi yaitu ketua RT Penggugat, 

kakak kandung Penggugat, tetangga dekat Penggugat, tetangga 

dekat penggugat (jarak rumah kurang lebih 50 m), adik kandung 

Penggugat, dan yang terakhir anak kandung Penggugat. 

Dari kesaksian 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh 

Penggugat dapat disimpulkan bahwa objek sengketa harta bersama 

yaitu rumah dan tanah juga kios merupakan harta yang diperoleh 

ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami dan isteri, 

jadi harta tersebut adalah harta bersama. Kemudian setelah bercerai 

harta tersebut dihibahkan kepada kedua anak Penggugat dan 

Tergugat. Dan harta berupa tanah dan rumah sekarang telah dijual 

oleh Tergugat dengan alasan untuk membayar hutang. 
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Kemudian untuk menguatkan bantahannya, Tergugat 

mengajukan bukti tertulis diantaranya adalah foto copy sertifikat 

nomor 854 atas nama Madhasim, ayah angkat Tergugat, foto copy 

sertifikat nomor 853 atas nama Tergugat, foto copy bukti kwitansi 

penjualan rumah dan tanah sertifikat nomor 853 atas nama 

Tergugat.  

Selain itu Tergugat mengajukan bukti saksi diantaranya 

ialah ayah angkat Tergugat, pembeli rumah dan tanah dari 

Tergugat, kepala desa Ngronggot, tetangga dekat Tergugat, 

tetangga Tergugat dan yang terakhir juga merupakan tetangga 

Tergugat.  

Dari beberapa saksi yang telah diajukan Tergugat dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tidak terbukti obyek harta dalam 

sengketa harta bersama ini merupakan harta hasil hibah dari orang 

tua angkat Tergugat dikarenakan dalam sertifikat nomor 853 

tertulis perubahan dari Madhasim kepada Tergugat adalah karena 

jual beli. Kemudian obyek harta berupa tanah dan rumah telah 

dijual oleh Tergugat. 

2. Amar Putusan Perkara No. 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj 

       Adapun amar putusan yang berbunyi MENGADILI adalah: 

Dalam Eksepsi 

- Tidak menerima eksepsi Tergugat 
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Dalam Pokok Perkara 

1. Tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya 

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya 

perkara ini sebesar Rp. 691.000 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu 

rupiah) 

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 20 

Maret 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1438 H 

oleh kami MOHAMMAD THOHA. S.Ag sebagai Ketua Majelis, 

Drs.MOH MUHSIN dan HAITAMI, S.H, M.H masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis 

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh 

Hakim-hakimAnggota dan dibantu oleh SETYO HAYUNGSIH, S.H, 

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat.
77

 

C. Obyek Sengketa Dalam Perkara No. 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis 

kepada hakim yang mengadili perkara nomor 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj 

tentang gugatan harta bersama yang pada kenyataannya harta bersama 

yang disengketakan ini telah berada di pihak ketiga. Dalam hal ini 

                                                           
77

 Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No Perkara 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj 
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pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutus perkara 

nomor 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj adalah sebagai berikut: 

Surat gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Nganjuk 

dengan nomor registrasi1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj, yang mana sudah 

dibaca dan dipelajari oleh Majlis Hakim.Majlis Hakim sudah berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara aka tetapi tidak berhasil. 

Berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh 

Tergugat, dan berdasarkan bukti P.6
78

 dapat dinyatakan bahwa Penggugat 

dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 16 Mei 1996 dan bercerai pada 

tahun 2014 berdasarkan bukti P.7
79

, dengan demikian Penggugat 

mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama ini. 

Kemudian oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 

tersebut telah putus, sesuai dengan  bukti P.7, atau bercerai maka mohon 

agar harta tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat. 

Berdasarka bukti P.8
80

surat perjanjian bersama tidak dibantah oleh 

Tergugat namun Tergugat keberatan dengan tambahan yang ada di surat 

perjanjian yang berbunyi “sertifikat no 853” karena ketika dibuat kalimat 

itu tidak ada. Mengenai tambahan kalimat sertifikat no 853 sebagaimana 

tersebut menurut keterangan saksi-saksi Tergugat bernama Madhasim dan 

saksi dari Penggugat, yang dimaksud rumah yang beralamat di utara pasar 

                                                           
78

 Alat bukti Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat 

79
 Alat bukti Penggugat berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat 

80
 Alat bukti Penggugat berupa surat perjanjian Penggugat dan Tergugat untuk 

menyerahan harta bersama kepada anak Penggugat dan Tergugat 
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ngronggot Rt 01 Rw 02 adalah rumah atau tanah yang bersertifkat no 853, 

maka menurut majlis surat perjanjian/kalimat tambahan yang berada 

dalam surat perjanjian tidak menyebabkan rusak atau tidak sahnya atau 

batalnya surat perjanjian sebab tidak bertentanagn dengan maksud dan 

tujuan dari perjanjian tersebut ternyata hanya berkedudukan sebagai 

penjelas semata, oleh karenanya keberatan Tergugat tersebut harus 

dikesampingkan dan bukti P.8 tersebut dianggap sebagai bukti yang sah, 

sesuai dengan ketentuan pasal 1352 KUH Perdata yang berbunyi “jika 

dalam suatu persetujuan dinyatakan ada suatu hal untuk menjelaskan 

sesuatu, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan 

perjanjian menurut hukum”.  

Tergugat juga keberatan terhadap 3 saksi dimana 3 saksi tersebut 

masih ada hubungan darah dengan Penggugat, maka menurut majlis 

bahwa keterangan saksi dari saudara kandung dalam hukum acara perdata 

dibolehkan, karena yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan 

pasal 145 HIR yaitu yang ada hubungan darah dan yang dimaksud 

hubungan darah yaitu hubungan darah menurut garis lurus keatas dan 

kebawah yaitu orang tua keatas dan anak kebawah, suami isteri, sedangkan 

saudara kandung hanya terkena ketentuan pasal 146 ayat (1) yang 

menyatakan saudara kandung boleh mengundurkan diri menjadi saksi, dan 

ternyata kedua saksi tersebut tidak mengundurkan diri, maka kedua saksi 

tersebut dapat diterima dan sah sebagai saksi. Mengingat pasal 146 HIR. 
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Kemudian saksi atas nama Nura Arifin Hasim adalah sebagai anak 

kandung Penggugat dan Tergugat, dan memang termasuk saksi yang 

dilarang menurut ketentuan pasal 145 HIR khususnya dalam gugatan 

harta, akan tetapi isi keterangan saksi tersebut tidak menyangkut urusan 

harta tetapi menerangkan masalah sekolah dan masalh nafkah siapa yang 

memberi, tidak mengenai masalah gugatan Penggugat, maka keterangan 

saksi anak penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, 

mengingat pasal 171, 172 HIR. 

Mengenai pernyataan Madhasim yang menyatakan tanah tersebut 

pemeberian/hibah, ternyata pernyataan Madhasim tersebut justru 

bertentangan dengan bukti autentik yaitu T.1 dan P.10, sertifikat nomor 

853 tertulis didalamnya bahwa perubahan dariMadhasim kepada Nur 

Kholik adalah karena jual beli berdasarkan akta No.164/JB/NGK/XV/2005 

tanggal 6 Juli 2005. Oleh karenanya keterangan saksi bernama Madhasim 

tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi. 

Jadi berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat tersebut diatas, 

harus dinyatakan terbukti bahwa harta-harta tersebut bukan harta asal 

milik Tergugat, lagi pula bahwa Tergugat tidak pernah membantah dan 

menyatakan baik dalam jawaban maupun dupliknya sebagai harta asal 

Berdasarkan jawaban Tergugat dan bukti-bukti tertulis yang 

autentik serta saksi-saksi, bahwa: 

1. Tergugat terbukti tidak membantah bahwa kedua harta tersebut sebagai 

harat bersama berarti secara diam-diam dianggap Tergugat mengakui 
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dan membenarkan bahwa harta tersebut sebagai harta bersama, dan 

pengakuan dalam sidang adalah merupakan bukti sempurna (pasal 174 

HIR) 

2. Terbukti berdasarkan bukti-bukti tertulis yang tidak terbantahkan 

bahwa keuda sertifikat tersebut diperoleh pada sekitar tahun 2005 dan 

tahun 2014 atau jauh setelah menikah menunjukkan bahwa harta 

tersebut diperoleh selama dalam perkawinan 

3. Terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa harta 

tersebut diperoleh setidak-tidaknya setelah menikah. 

Jadi kedua obyek sengketa tersebut diperoleh selama dalam 

perkawinan atau disebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. 

Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Haitami, 

hakim Pengadilan Agama Nganjuk (29 Mei 2017): 

“Dalam Islam sebenarnya mengenai harta bersama itu tidak dibahas secara 
spesifikasi, hanya saja Islam menamainya sebagai syirkah atau bahasa 

mudah dimengertinya yaitu harta perolehan bersama dalam masa 

perkawinan. Jadi kalau harta tersebut didapatkan sebelum perkawinan itu 

menjadi kuasa masing-masing suami istri.  Kalau dalam hukum positif 

mengenai harta bersama secara spesikasi itu diatur  dalam UU No.1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan itu, dalam pasal 35 sampai pasal 37, kalau di 

dalam KHI itu diatur dalam pasal 85 sampai 97”81
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D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 

1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj 

Mengenai faktor yang menjadi pertimbangan tidak diterimanya 

gugatan Penggugat dalam wawancara dengan Bapak Thoha, hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk (29 Mei 2017) berikut ini: 

“Pada kasus ini kesalahan dari Penggugat atas kuasa hukumnya itu kurang 
teliti yang akhirnya tidak sempurna dalam membuat gugatan. Dalam cerita 

saya tadi kan sudah jelas bahwa harta atau objek sengketa telah berada di 

pihak ketiga karena di jual oleh Tergugat, jadi pihak ketiga atau pembeli 

itu juga harus dimasukkan dalam gugatan”82
 

 

Maka Penggugat dalam membuat surat gugatannya adalah tidak 

tepat seharusnya dimasukkan pihak pembeli atau pihak ketiga yang 

menguasai atau membeli tanah tersebut sebagai pihak Tergugat atau turut 

Tergugat, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat 

adalah termasuk gugatan yang kurang pihak (prulium litis consortium) 

atau gugatan yang obscuur libel, pendapat majlis ini sejalan dengan 

pendapatnya Mahkamah Agung dalam putusannya No. 369/AG/95 tanggal 

30 April 1996 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapatnya majlis ini 

yang menyatakan “bahwa ternyata harta sengketa telah dikuasai oleh pihak 

ketiga sedangkan pihak ketiga itu tidak dijadikan sebagai pihak dalam 

perkara ini, maka bearti gugatan ini tidak sempurna dan oleh karenanya 

harus dinyatakan tidak dapat diterima”. 
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Berdasarkan fakta hukum berupa kwitansi jual beli, dan keterangan 

skasi-saksi yang tidak dibantah oleh Penggugat tersebut telah nyata dan 

terbukti bahwa tanah dan rumah sertifikat no 853 yang menjadi sengketa 

adalah telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2016. 

Bahwa karena tanah dan rumah yang menjadi sengketa atau 

gugatan Penggugat petitum poin ke 3 yaitu tanah/rumah terletak di Ds. 

Ngronggot, Kec.Ngronggot, sertifikat no 853 berdasarkan akta autentik 

telah di jual oleh Tergugat kepada Anton atau pihak ketiga dan saat ini 

sudah dikuasai dan ditempati oleh pembeli tersebut. 

Pertimbangan tersebut juga merupakan pertimbangan eksepsi dari 

tergugat poin 1 dan 2. Pertimbangan diatas sesuai dengan hasil wawancara 

dengan Bapak Thoha, hakim Pengadilan Agama Nganjuk (29 Mei 2017): 

“…..dalam amar putusan majlis memutuskan untuk tidak menerima 

gugatan Penggugat seluruhnya. Dilihat dari awal gugatannya saja, gugatan 

dari Penggugat itu merupakan gugatan obscur libel atau gugatan kurang 

pihak, jadi gugatan Penggugat itu tidak sempurna oleh karenanya 

dinyatakan tidak dapat diterima” 83
 

 

Mengenai bantahan Tergugat dalam eksepsi poin ke 3 dan 

bantahan Tergugat dalam ban konpensi atau pokok perkara poin ke 2 yang 

menyatakan bahwa gugatan Penggugat adala premature, karena kedua 

obyek sengketa tersebut sudah dibagi atau diberikan kepada kedua 

anaknya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini dengan Bapak 

Muchsin, hakim Pengadilan Agama Nganjuk (29 Mei 2017): 

“Memang benar awalnya harta tersebut berupa tanah dan bangunan rumah 

beserta toko itu merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat, 
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karena didapatkan selama masa perkawinan dengan bukti dan saksi-saksi 

yang ada, tapi kan kemudian dihibahkan kepada kedua anaknya.Jadi harta 

tersebut tidak dapat dibagi antara Penggugat dan Tergugat kecuali 

dilakukan pembatalan terlebih dahulu.”84
 

 

Berdasarkan fakta hukum berdasrkan bukti tertulis dan saksi-saksi 

yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa kedua objek 

sengketa yaitu sebuah rumah dan tanah terletak di Ds. Ngronggot Rt 01 

Rw 02 sertifikat 853 dan sebuah toko/kios terletak di Ds. Ngronggot Kec. 

Ngronggot sertifikat 1531 telah nyata dan terbukti diberikan/dihibahkan 

kepada kedua anaknya. 

Kemudian mengenai dasar pertimbangan surat perjanjian 

dihibahkannya objek sengekta kepada anak ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Muchsin, hakim Pengadilan Agama Nganjuk 

(29 Mei 2017) berikut ini: 

“Status hukum tentunya menjadi milik anak sepenuhnya, apalagi itu kan 

juga sudah ada surat perjanjian yang ditandatangai para pihak dan juga 

saksi.Karena segala persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-

undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, 

perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan 

kedua belah pihak. Ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1338 KUH 

Perdata”85
 

 

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1338 

KUH Perdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat sesuai 

undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan 

kesepakatan kedua belah pihak”.Pasal 1858 KUH Perdata juga 
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menyatakan “suatu perdamaian/perjanjian mempunyai kekuatan seperti 

suatu keputusan hakim pada tingkat akhir”. Jadi surat perjanjian tersebut 

dapat dijadikan sebagai akta autentik. 

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas jelas dan 

meyakinkan bahwa kedua harta yang digugat oleh Penggugat sudah 

beralih kepemilikannya menjadi hak milik kedua anak Penggugat dan 

Tergugat, majlis berpendapat bahwa Penggugat berarti sudah tidak 

mempunyai hak untuk menggugat legal standing in yudicio sebagai 

Penggugat karena sudah bukan milik dari Penggugat dan 

Tergugat.Sekalipun dalam pertimbangan tersebut diatas telah dinyatakan 

sebagai harta bersama, namun karena sudah dihibahkan kepada kedua 

anaknya, sehingga harta tersebut tidak bisa dibagi antara Penggugat dan 

Tergugat kecuali harus dibatalkan terlebih dahulu. Kemudian mengenai 

tata caramengajukan gugatan sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak 

Thoha, hakim Pengadilan Agama Nganjuk (29 Mei 2017) berikut ini: 

“….seharusnya Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang 

objeknya yang sudah di jual ke Pengadilan Agama, melainkan mengajukan 

pembatalan jual beli ke Pengadilan Negeri atau pembatalan hibah atau 

melaporkan pidana penggelapan atas penjualan terhadap harta yang masih 

menjadi miliknya”86
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BAB IV 

PENARIKAN KEMBALI HARTA BERSAMA YANG TELAH BERADA  

DI PIHAK KETIGA 

A. Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara 

No.1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj Antara Penggugat Dan Tergugat 

Mengenai harta bersama atau harta gono gini dalam Islam 

sebenarnya tidak dibahas secara spesifikasi, hanya saja Islam menamainya 

sebagai syirkah atau bahasa mudah dimengertinya yaitu harta perolehan 

bersama dalam masa perkawinan. Jadi kalau harta tersebut didapatkan 

sebelum perkawinan itu menjadi kuasa masing-masing suami istri.  Kalau 

di dalam KHI itu diatur dalam pasal 85 sampai 97.
87

  Dan landasan hukum 

itu acuan bagi hakim Pengadilan agama untuk memutus perkara. 

Mengenai penggunaan harta bersama paska perceraian itu berdasarkan 

kedua belah pihak. 

Mengenai pembagian harta bersama dalam perkara 

No.1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj ini penulis menganalisis sebagai berikut, 

bahwa benar adanya harta tersebut berawal dari harta bersama antara 

Penggugat dan Tergugat, dikarenakan dalam putusan telah jelas dibuktikan 

bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung. Tetapi 

setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk 

menghibahkan harta mereka kepada kedua anaknya. Dimana penghibahan 
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tersebut telah dibuatkan surat perjanjian yang memenuhi syarat yang 

ditentuka oleh undang-undang, yaitu sesuai dengan pasal 1338 KUH 

Perdata
88

. Jadi harta tersebut bukan lagi milik Penggugat dan Tergugat 

dikarenakan telah dihibahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. 

Dan ketika Penggugat menginginkan untuk menarik kembali menjadi harta 

bersama untuk dibagi dengan Tergugat maka harus melakukan pembatalan 

terlebih dahulu. 

Mengenai penarikan kembali hibah sebenarnya dalam Islam 

melarangnya kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Seperti penjelasan 

dalam hadits berikut:  

ِِ ص: َعْن اِْبِن َعباٍس قَاَل  ُُ يَ ُعْوُد . م.قَاَل ال ِ َكا اْلَكْلِب يُقشْيُء  بِت ِ اْلَعاِئُد ِِ 
 ِ َمتفق عليُِِ قَ ْيِئ  

Artinya: “Dari Ibnu abba, ia berkata, „Telah bersabda nabi SAW, „Orang 
yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang 

muntah, lalu ia makan muntahanya‟. “ (Muttafaq Alaih).89
 

 

 Dalam KHI juga dijelaskan pasal 211 dan 212 dijelaskan bahwa 

hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan 

hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap 

anaknya. 
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 Jadi menurut penulis apabila dari Penggugat atau Tergugat selaku 

orang tua mencabut hibah dari si anak diperbolehkan, asalkan dengan 

kesepakatan bersama dan mengandung asas kemaslahatan serta harus 

sesuai dengan hukum yang berlaku. Baru kemudian harta tersebut dapat 

dibagi kembali antara Penggugat dan Tergugat. 

 

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Terhadap 

Pengajuan Gugatan Harta Bersama Yang Telah Berada Di Pihak 

Ketiga Dalam Perkara No. 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj 

Berdasarkan kasus di atas penulis dapat menganalisis putusan 

tersebut tentang gugatan harta bersama. Berdasarkan pemeriksaan yang 

telah dilakukan oleh majlis hakim sesuai dengan Undang-Undang No. 3 

tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama pasal 49
90

 yaitu perkara gugatan harta bersama 

dalam hal para pihak beragama Islam maka perkara tersebut diajukan di 

Pengadilan Agama. Kemudian mengenai gugatan yang diajukan oleh 

Penggugat atau kuasa hukumnya dalam perkara ini menurut penulis 

mengalami beberapa masalah yang pada amar putusannya dinyatakan 

bahwa gugatan Penggugat tidak diterima. Dikarenakan memang benar 

adanya gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat yang 
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digariskan pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, sebagai 

berikut: 

e. Gugatan tidak memiliki dasar hukum 

f. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi plurium 

litis consortium 

g. Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel atau 

h. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau 

relatife dan sebagainya.  

 Dalam pertimbangannya, majlis hakim juga menyatakan bahwa 

gugatan Penggugat tidak sempurna yaitu error in persona atau obscure 

libel. Yaitu pihak ketiga atau pembeli obyek harta tersebut tidak 

dimasukkan dalam gugatan. Kemudian seharunya Penggugat bukan 

mengajukan gugatan harta bersama barang yang sudah dijual, tetapi 

mengajukan pembatalan jual beli ke Pengadilan Negeri atau pembatalan 

hibah atau melaporkan pidana penggelapan atas penjualan terhadap harta 

yang masih Kemudian alasan selanjutnya yang penulis anggap benar 

mengapa gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah karena Penggugat 

menggugat objek sengketa yang posisinya bukan merupakan milik 

Tergugat melainkan hak milik telah jatuh kepada anak Penggugat dan 

Tergugat. Karena atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat objek 

sengketa tersebut sebelumnya telah dihibahkan kepada kedua anak 

Penggugat dan Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat dianggap sebagai 

gugatan yang premature atau dalam istilah majlis tidak mempunyai hak 
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menggugat yang patut dikabulkan dikarenakan masih terhalang oleh 

hukum lain, yaitu karena telah terjadi hibah dan juga jual beli. Jadi apabila 

Penggugat akan mengajukan gugatannya seharusnya terlebih dahulu 

mengajukan pembatalan. 

 Terhadapa pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa 

majlis hakim telah mengadili sesuai ketentuan hukum acara perdata yang 

berlaku. Sebab, alasan gugatan tidak lengkap, gugatan premature dan 

gugatan kabur berimplikasi terhadap tidak diterimanya suatu gugatan. 

Menurut penulis gugatan Penggugat yang dilayangkan ke Pengadilan 

Agama Nganjuk adalah hal yang sia-sia, sebab objek sengketa yang 

digugatnya dalam perkara No. 1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj itu bukan 

merupakan milik Tergugat lagi tetapi telah dihibahkan kepada kedua 

anaknya dan sebagian telah dijual kepada pihak ketiga. Namun, karena 

hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya, maka 

hakim tetap menerimanya sebagai pihak Penggugat dalam pemeriksaan 

perkara. Dari sinilah dapat dilihat betapa pentingnya pemahaman 

mengenai hukum beracara atau khususnya terhadap pengajuan atau 

pembuatan gugatan yang benar. Terlebih lagi bagi seorang kuasa hukum 

atau penasehat hukum yang dikuasakan untuk membantu pihak yang 

bersangkutan dalam menyelesaikan perkaranya melalui proses pengadilan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan tentang penarikan 

kembali harta bersama yang telah berada di pihak ketiga  putusan 

No.1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj, dari analisis yang penulis lakukan dapat 

mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah status harta yang disengketakan dalam perkara 

No.1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj? Jadi kedua harta yang telah digugat oleh 

Penggugat sekalipun diatas telah dinyatakan sebagai harta bersama 

tetapi harta tersebut tidak dapat dibagi antara Penggugat dan Tergugat 

dikarenakan telah dihibahkan kepada kedua anak Penggugat dan 

Tergugat, kecuali apabila terdapat upaya pembatalan terlebih dahulu. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi majelis hakim memutuskan untuk 

tidak menerima gugatan Penggugat adalah karena gugatan Penggugat 

dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (obscur libel) dikarenakan 

tidak mencantumkan pihak ketiga atau pembeli dari tanah/rumah yang 

disengketakan. Gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang 

prematur dikarenakan objek sengketa tersebut sudah dibagi atau 

dihibahkan kepada kedua anaknya (masih terhalang dengan hukum 

lain). 
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B. Saran 

1. Dalam membuat gugatan (Penggugat atau kuasa hukumnya) harus 

lebih jeli dan teliti terhadap subjek dan objek yang akan digugat. 

Sehingga tidak terulang kembali terjadi gugatan yang kurang pihak 

(obscur libel) dan juga gugatan yang prematur. 

2. Apabila terdapat kasus serupa dengan perkara no 

1663Pdt.G/2016/PA.Ngj, langkah-langkah yang harus dilakukan 

adalah: 

a. Melakukan pembatalan jual beli terlebih dahulu ke Pengadilan 

Negeri. 

b. Melakukan pembatalan hibah dan melakukan gugatan harta 

bersama di Pengadilan Agama. 
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