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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal, memerlukan biaya hidup yang tidak 

kecil, untuk itu perlu harta benda. Karena begitu pentingnya masalah biaya 

hidup dalam suatu perkawinan, maka dibutuhkan suatu hukum yang 

diberlakukan pada masyarakat, khususnya hukum keluarga, hukum yang 

mengatur harta dari suami istri tersebut. Hukum-hukum tersebut memiliki 

kaidah dasar sendiri-sendiri dalam menentukan keberadaan harta bersama 

suami istri tersebut.
1
 

Harta benda dalam perkawinan sebenarnya merupakan suatu modal 

keluarga, guna menunjang pembentukan serta pembinaan keluarga itu sendiri. 

Maka itu suatu keluarga harus mempunyai harta baik besar maupun kecil, bila 

ingin membentuk dan membina keluarga yang baik. Tatkala kondisi rumah 

tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu, berperan 

sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami 

kondisi disharmonis, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan 

pertengkaran cukup besar. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diatasi, 

sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang 

                                                           
1
A Rahman I,Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (syariah). Cet I. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), 265. 
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yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat 

hukumnya yang akan dititik-beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini 

tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam 

perkawinan.
2
 

Dengan putusnya perkawinan karena penceraian itu bukan berarti 

permasalahan selesai begitu saja, hal ini biasanya akan diikuti dengan 

pertengkaran-pertengkaran, karena saling memperebutkan dan 

mempertahankan hak dan hartanya masing-masing. Sebenarnya hal ini tidak 

akan terjadi, apabila kedua belah pihak yang sebelumnya melangsungkan 

perkawinan, menyadari pengertian harta bersama serta pembagiannya dan 

yang utama kegunaan harta benda dalam keluarga, niscaya perkawinan akan 

dapat dipertahankan.
3
 

Harta bersama merupakan salah satu bentuk sumber kekayaan yang 

diusahakan suami isteri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga. Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas proses pembentukan 

harta bersama, unsur-unsur yang membentuk harta bersama, pola pengelolaan 

harta bersama dan pembagian harta bersama karena perceraian.
4
 

Dalam Hukum Islam disebutkan bahwa suami adalah pemimpin bagi 

kaum wanita. Sebab, Allah telah melebihkan suami atas istri, dan karena 

                                                           
2
 M Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet. I(Jakarta: Bumi Aksara,1999), 231-

232. 
3
 H. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan,Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, (t.tp.:t.p,t.th.), 45-46. 
4
Ibid.,46 
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suami telah menafkahkan harta-harta mereka.
5
 Dalam Al-qur‟an dijelaskan 

dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi: 

ِِِْم  َا أَنْ َفُقوا ِمْن أَْمَوا ُ بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِِ َا َفّضَل الّل الّرَجاُل قَ ّواُموَن َعَلى الَّساِء ِِ
ُجُروُّن  ْ َاُفوَن ُنُشوَزُّن َفِعظُوُّن َوا ََ ُ َوالاِ  َا َحِفَظ الّل َاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِِ ِِ فَالّصا

َ َكاَن َعِلّيا َكِبرًا ُغوا َعَلْيِهّن َسِبيا ِإّن الّل  ِِ اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُّن فَِإْن أَطَْعَُكْم َفا تَ ب ْ

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

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, 

ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).Wanita-

wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka 

dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 

mereka.Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.Sesungguhnya Allah 

Maha Tinggi lagi Maha Besar”.6 

Melalui ayat ini Allah SWT mengingatkan kita bahwa terdapat sebab 

kelebihan seorang laki-laki atas seorang wanita. Dalam potongan ayat Al-

Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 228 juga disebutkan; 

ُ َعيِ ٌي َحِكيمٌ  ُّن ِمْ ُل اّلِ   َعَلْيِهّن بِاْلَمْعُروِو َولِلّرَجاِل َعَلْيِهّن َ َ َجٌ  َوالّل  ... َوَِ

Artinya: “...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.7 

Secara umum laki-lakilah yang bertanggung jawab atas kehidupan 

pemenuhan kebutuhan keluarga, maka tidak heran jika dalam pembagian harta 

                                                           
5
 Read more: http://grupsyariah.blogspot.com/2012/04/tafsir-surat-annisa-ayat-

34.html#ixzz3hCUsS7vq (di akses pada tanggal 28 juli 2015 jam 22:40 ) 
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: Proyek Penerbit Kitab 

Suci Al-Qur‟an, 1974), 2:123. 
7
Ibid.,15. 

http://grupsyariah.blogspot.com/2012/04/tafsir-surat-annisa-ayat-34.html#ixzz3hCUsS7vq
http://grupsyariah.blogspot.com/2012/04/tafsir-surat-annisa-ayat-34.html#ixzz3hCUsS7vq
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bersama ketika terjadi perceraian laki-laki mempunyai bagian lebih besar dari 

pada bagian istri. Akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat khususnya para 

wanita sebagai istri ikut membantu bahkan menjadi tulang punggung keluarga. 

Dari sini apabila terdapat masalah tentang istri yang menuntut harta bersama 

lebih banyak maka akan terjadi sengketa yang sulit untuk dipecahkan. Dalam 

Hukum Islam pun tidak menjelaskan secara jelas bagaimana pembagian harta 

bersama terutama untuk istri.
8
 

Para ahli Hukum Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum 

harta bersama ini. Kelompok pertama berpendapat bahwa pada asasnya dalam 

Hukum Islam tidak ada harta bersama. Seluruh biaya pemenuhan 

penyelenggaraan kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban dan tanggung 

jawab suami. Walaupun isteri memiliki harta baik berasal dari warisan, hibah 

maupun hasil usahanya sendiri, ia tidak mempunyai kewajiban dan tanggung 

jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Penggunaan harta benda 

isteri oleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hukumnya sebagai 

pinjaman atau hutang yang harus dikembalikan.
9
 

Kelompok kedua, yang umumnya terdiri dari ulama mazhab Hanafi 

menyatakan bahwa suami dan isteri dapat membentuk harta bersama guna 

memenuhi kebutuhan rumah tangga, apabila pasangan suami isteri tersebut 

sepakat untuk membentuknya. Kebolehan pembentukan harta bersama ini 

mereka kiaskan dengan diperkenankannya membentuk usaha dagang bersama 

                                                           
8
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Cet. 3 (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 

1998), 201-202. 
9
 Ibid. 
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(syarikat 'inan).Menurut pendapat kedua ini, bila suami dan isteri sepakat, 

mereka dapat membentuk harta bersama.Kesepakatan tersebut tidak harus 

berupa perjanjian. Jika dalam kehidupan keseharian menunjukkan adanya 

harta bersama, secara hukum dapat ditafsirkan sebagai adanya kesepakatan 

suami isteri untuk membentuk harta bersama.
10

 

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. 

Menurut Pasal 35 ayat (1) UUP, harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan 

tak boleh ditiadakan oleh para pihak. Sumber dari harta bersama perkawinan 

adalah peroleh selama perkawinan.
11

 

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan 

suami dan kekayaan istri, jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa keadaan 

yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama 

perkawinan.
12

 

Undang-undang No 1 Tahun 1974 sudah mengatur tentang harta 

benda dalam perkawinan. Pasal 15 ayat (1) tentang harta benda yang 

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2)tentang harta 

bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat(1) tentang 

                                                           
10

Ibid. 
11

www.file://g:hartabersamadalamperkawinan.ruanglingkup.html, (di akses pada tanggal 

25 april 2015, jam 20.30). 
12

Ibid. 

file:///G:\hartabersamadalamperkawinan.ruanglingkup.html
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kebolehan suami istri bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan 

kedua belah pihak. Ayat (2) mengatur tentang harta bawaan masing-masing, 

suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. 

Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, 

maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
13

Jadi undang-

undang ini memberikan peluang untuk memberlakukan hukum yang 

dikehendaki oleh pihak-pihak untuk menyelesaikan pembagian harta 

bersama.
14

 

Demikian juga Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya harta 

bersama. Pasal 85 ditemukan adanya harta bersama dalam perkawinan, 

namun keberadaannya tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-

masing. Pasal 86 ayat (1) dan (2) tercantum bahwa terhadap milik masing-

masing tidak dikenal pencampuran harta. Harta istri tetap harta istri, demikian 

juga harta suami. Pasal 87 juga menyebutkan tentang harta bawaan tetap di 

bawah penguasaan masing-masing, baik berupa hadiah atau warisan 

sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Apabila dalam 

undang-undang No 1 Tahun 1974 terdapat peluang kepada pihak-pihak 

menerapkan hukum lain untuk pembagian harta bersama jika terjadi 

perceraian,maka dalam KHI pasal 88 menetapkan bahwa penyelesaian 

diajukan ke pengadilan Agama.
15

 Ini artinya harus diselesaikan secara Hukum 

Islam. Pasal 96 menyebutkan bahwa jika terjadi cerai mati, setengah dari 

                                                           
13

Yaswirman, Hukum keluarga: karakteristik dan prospek doktrin islam dan adat dalam 

masyarakat matrilineal minangkabau (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2013), 215. 
14

 Ibid. 
15

Ibid., 215-216. 
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harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup. Sedangkan sisa 

setengahnya lagi dibagi berdasarkan harta warisan. Aktif tidaknya pihak-

pihak dalam keluarga tidak menjadi persoalan.
16

 

Dari berbagai pengertian tentang pembagian harta bersama tersebut, 

Pengetahuan tentang proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur harta, 

pengelolaan dan pembagian harta bersama akibat perceraian masih kurang. 

Hal ini dapat dipenuhi melalui kegiatan penelitian yang secara makro akan 

memberikan gambaran tentang seberapa jauh pengetahuan masyarakat 

terhadap pembentukan, pengelolaan, dan pembagian harta bersama dalam 

kasus perceraian serta perjuangan perbaikan nasib kaum wanita, khususnya 

wanita yang telah dicerai yang terjadi di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo 

Kabupaten Ngawi. Apalagi wanita-wanita di desa Jogorogo tersebut ikut serta 

dalam pembebanan ekonomi keluarga. Bahkan banyak wanita yang menjadi 

tulang punggung keluarga, istri setiap hari bekerja, sementara suami tidak 

bekerja. Akankah hal tersebut istri tetap mendapatkan bagian setengah atau 

bahkan lebih sedikit dari bagian suami? Padahal suamilah yang seharusnya 

menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai kewajiban untuk memberi 

nafkah kepada keluarga. Dari masalah-masalah tersebut akan timbul berbagai 

pertanyaan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Jogorogo 

Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Tentunya akan menjadi bahasan 

yang menarik, mengingat informasi tersebut juga diharapkan akan bermanfaat 

sebagai penelitian dan kalangan masyarakat. 

                                                           
16

Ibid., 216. 
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Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang pembagian harta bersama dari istri yang ikut bekerja dalam 

pemenuhan kebutuhan bahkan tidak sedikit istri yang menjadi tulang 

punggung keluarga yang terjadi di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi dan akan 

penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “PEMBAGIAN 

HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN DI DESA 

JOGOROGO KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 

B. Penegasan Istilah 

Penelitian ini perlu ditegaskan dahulu agar mudah dipahami serta 

tidak menimbulkan salah pengertian bagi pembaca. Di antara yang perlu 

ditegaskan adalah sebagai berikut : 

1. Hukum Islam, yaitu hukum yang bersumber pada nash Al-Qur‟an dan 

Hadits serta bersumber pada pendapat ulama.
17

 

2. Harta bersama adalah  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.
18

 

C. Rumusan masalah 

Agar lebih terarah dalam sistematika penulisan karya ilmiah dan dari 

latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat pokok 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                                                           
17

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 194. 
18

 Ibid, 200. 
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1. Bagaimana prespektif Hukum Islam tentang pembagian harta bersama 

jika yang bekerja suami dan istri di desa Jogorogo kecamatan Jogorogo 

kabupaten Ngawi? 

2. Bagaimana prespektif Hukum Islam tentang pembagian harta bersama 

jika yang bekerja suami di desa Jogorogo kecamatan Jogorogo kabupaten 

Ngawi? 

3. Bagaimana prespektif Hukum Islam tentang pembagian harta bersama 

jika yang bekerja istri di desa Jogorogo kecamatan Jogorogo kabupaten 

Ngawi? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama prespektif 

Hukum Islam apabila suami dan istri sama-sama bekerja. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama prespektif 

Hukum Islam apabila suami bekerja. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama prespektif 

Hukum Islam apabila istri bekerja. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberi pengetahuan 

dan bermanfaat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kegunaan Ilmiah 
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Kajian karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi konstribusi 

khazanah pengembangan ilmu pengetahuan pada disiplin Ilmu Syari‟ah 

khususnya mengenai pembagian harta bersama menurut Hukum Islam 

dan sebagai kajian untuk dikembangkan  lebih lanjut dalam penelitian 

berikutnya. 

2. Kegunaan Terapan 

  Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran 

dalam bidang Hukum Islam. Dan diharapkan menjadi wawasan 

seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Islam supaya mereka 

mengetahui bagaimana pembagian harta bersama menurut Hukum 

Islam. 

F. Kajian Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak buku-buku atau karya tulis 

yang membahas tentang harta bersama, yang dominan dalam pembahasanya 

bahwasanya harta bersama adalah harta dari hasil usaha suami dan istri yang 

telah menjalani perkawinan. Akan tetapi sejauh ini belum ada yang membahas 

bagaimana pembagian harta bersama perspektif Hukum Islam. 

Sedangkan kajian mengenai istri yang bekerja membantu kehidupan 

ekonomi keluarga sudah di jabarkan dengan penelitian yang berjudul 



11 

 

 

Kedudukan Istri Sebagai Wanita Karir Menurut Yusuf Qardawi, oleh Fitroh
19

 

pada tahun 2005. penelitian ini dilakukan berawal dari pemahaman demikian 

besar dan ketatnya aturan kaum istri demi untuk mejaga sifat alamiahnya. 

Karena istri yang senang keluar rumah untuk meningkatkan kariernya 

cenderung menomorduakan keharmonisan rumah tangganya. Demikian 

dikatakan oleh kebanyakan para ulama tentang istri sebagai wanita karir. 

Menurut mereka, fungsi istri hanyalah dalam urusan rumah tangga. Hal ini 

dapat dipahami bahwa ruang gerak kaum istri sangat terbatas sekali, 

khususnya dalam bidang karier. Dari sini kemudian Dr. Shekh Muhammad 

Yusuf Qardawi, seorang ulama kontenporer yang ahli dalam bidang Hukum 

Islam menyumbang pemikiran tentang status istri karir. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pendapat Dr. Shekh Muhammad Yusuf Qardawi tentang akibat 

hukum yang timbul dengan adanya kebebasan wanita karir. 

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan 

(library reseach), karena berupa meneliti buku-buku yang ada kaitanya dengan 

pendapat mengenai istri karir dan akibat hukum yang timbul karenanya, lebih 

khusus pendapat Dr. Shekh Muhammad Yusuf Qardawi. 

Dari pembahasan penelitian ini bisa disimpulkan bahwa adanya istri 

karir menurut Dr. Shekh M Yusuf Qardhawi adalah diperbolehkan sepanjang 

keluarnya istri karir tersebut dengan izin suami atau walinya, karena: untuk 

                                                           
19

 Skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo. Jurusan Syariah, Prodi Ahwalusyasyiah 
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mengatasi bahaya kemiskinan, kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan 

seorang wanita, keadaan terpaksa yang mengharuskan wanita bekerja diluar 

rumah. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya kebebasan istri karir, 

maksudnya karirnya seorang istri yang tidak sampai meninggalkan kewajiban-

kewajiban terhadap suami, anak-anaknya, rumah tangganya. Menurut yusuf 

qardhawi ada beberapa macam diantaranya adalah: harta gono gini, hak 

nafkah istri, siapa yang member nafkah kepada anak-anaknya, dan hak waris. 

Hal ini menunjukkan ketetapan kewajiban tanggung jawab suami kepada 

anak, istri dan keluarganya. Karena semua kebutuhan keluarga menjadi 

tanggung jawab suami, secara otomatis ada harta bersama karena terjadinya 

pernikahan, pembagian harta waris antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan itu lebih banyak laki-laki.  

Selanjutnya penelitian Istri Yang Berkerja Membantu Memberi Nafkah 

Keluarga (perspektif Hukum Islam) oleh Lutfiana
20

 tahun 2006. Nafkah 

adalah kewajiban suami terhadap istri akibat perkawinan antara mereka. 

Nafkah suami terhadap istri adalah berupa: makanan, pakaian, tempat tinggal, 

serta keperluan-keperluan istri sesuai dengan syar‟I, serta kebiasaan suatu 

masyarakat tertentu. Namun kenyataan menunjukkan bahwa para istri justru 

lenih mampu untuk mendapatkan nafkah, sehingga tidak sedikit yang bekerja 

dengan motif tertentu dan ada pula yang bekerja karena adanya desakan 

ekonomi. Karena karir untuk mengembangkan kemampuan. Dan tidak sedikit 

                                                           
20

 Skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo. Jurusan Syariah, Prodi Ahwalusyasyiah 
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dari mereka yang menjadi penanggung jawab nafkah keluarga. Karena suami 

yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga kini telah diPHK. 

Dari fenomena diatas maka akan timbul pertanyaan tentang bagaimana 

menurut hukum islam terhadap status istri yang bekerja membantu mencari 

nafkah keluarga, pandangan islam terhadap kedudukan istri yang bekerja 

sebagai penanggungjawab nafkah keluarga serta tinjauan hukum islam tentang 

harta hasil usaha istri. 

Untuk menjawab semua permasalahan diatas, penulis menggunakan 

teori yang ada di bab dua (library research) yakni konsep nafkah dalam hukum 

islam yang berisis teori hak dan kewajiban istri terhadap nafkah, istri yang 

bekerja membantu nafkah, serta status harta yang dihasilkan istri. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa istri yang bekerja membantu 

nafkah suami adalah boleh dengan ketentuan pekerjaannya sesuai dengan 

qodrat dan Syar‟i, apabila suami tidak mampu lagi bekerja maka istri dapat 

membantu nafkah keluarga yang sangat memerlukan kebutuhan primer, 

bahkan dianjurkan untuk menjadi penopang hidup atau sebagai penanggung 

jawab nafkah keluarga. Sedangkan harta yang dihasilkan istri menjadi 

miliknya penuh dan ia berhak bertindak hukum terhadap hartanya. suami 

boleh menggunakan harta hasil usaha istri atas izin istrinya, yakni sebagai 

hutang yang harus dibayar suami atau hadiah dari istrinya. Dengan demikian 

suami bebas dari perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya 
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Titin Agustina juga menulis penelitian Peran Wanita Diluar Rumah 

Perspektif Hukum Islam, tahun 2007. Dalam ajaran islam telah diatur segala 

sesuatu tentang hal-hal yang berkaitan dengan syariat, baik itu ibadah maupun 

muamalah. Sebagai contoh adalah peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan 

bagi wanita di luar rumah. 

Dengan adanya peran wanita diluar rumah pada masyarakat desa 

kelurahan banyudono ini menghasilkan atau menimbulkan pertanyaan yang 

harus dicari jawabannya dengan jalan penelitian, yaitu: bagaimana alasan 

peran wanita diluar rumah di kelurahan banyudono ponorogo (perspektif 

hukum islam)? Dan bagaimana dampaknya? 

Metode penelitian lapangan (kualitatif) menjadi pilihan dalam 

penggarapan skripsi ini, yang menghasilkan dua kesimpulan sebagai jawaban 

dari dua pertanyaan dalam rumusan masalah di atas. Yang pertama pertama 

adalah adanya beberapa alasan dari berbagai kalangan diantara mereka. Bagi 

mereka yang PNS dan pedagang mayoritas mempunyai alasan yang hampir 

sama, yaitu dikarenakan profesi tersebut merupakan mata pencaharian bagi 

mereka dan itu tidak bertentangan dengan agama selama mereka tidak lepas 

dari aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syara‟. Sedangkan bagi mereka 

yang TKW mayoritas beralasan bahwa hal itu adalah untuk meningkatkan 

taraf hidup, bahkan bisa menuju kepada wujud keglamouran. Hal ini dianggap 

berlebihan dan tidak dibenarkan oleh agama karena bertentangan dengan 

syara‟. Yang kedua, dampak peran wanita di luar rumah (TKW) adalah 
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kurangnya kasih sayang khususnya bagi anak-anak yang menyebabkan 

retaknya hubungan rumah tangga (mafsadah lebih besar daripada maslahah) 

ini tentu saja tidak diperbolehkan oleh syara‟. Bagi mereka yang PNS dan 

pedagang mempunyai dampak yang sebenarnya hampir sama. Akan tetapi, hal 

ini masih bisa dikondisikan karena maslahahnya lebih besar daripada 

mafsadahnya dan ini diperbolehkan oleh syara‟.  

G. Metode Penelitian 

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah 

diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai 

cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggung-jawabkan.  

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah study 

lapangan (field reseach), yaitu mengumpulkan data-data di lapangan.
21

 

Peneliti terjun langsung di lapangan untuk menemukan fakta-fakta dan 

fenomena di lapangan yang berkaitan dengan pembagian harta 

bersama yang terjadi di desa Jogorogo Ngawi perspektif Hukum Islam. 

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

                                                           
21

 Sugiyono, memahami penelitian kualitatif, (bandung: Alfa Beta 2005) 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.
 22

  

Jenis penelitian yang digunakan dalam masalah ini adalah studi 

kasus terhadap Pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di 

Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi. 

b. Lokasi penelitian adalah dimana letak atau tempat penelitian yang 

dilakukan, yaitu: Di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten 

Ngawi. 

 

2. Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut 

diperoleh.
23

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan data penelitian, 

yaitu: 

a. Data primer 

Data primer, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan informan tentang bagaimana pembagian harta bersama yang 

terjadi di desa jogorogo. Adapun informannya adalah sebagai berikut: 

1. Kepala desa jogorogo 

2. Masyarakat desa jogorogo 

3. 3 pasangan keluarga suami istri yang telah bercerai, Yaitu 

(suseno dan jumitun. Sukardi dan sukarti. Suradi dan parti) 

                                                           
22

 Lexy Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

1995), 3. 
23

 Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Penelitian Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 107. 
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b. Data sekunder 

Sumber sekundernya berasal dari semua informasi yang 

berkaitan dengan pembagian harta bersama yang diperoleh dari 

literatur-literatur yang sudah ada. Berbagai referensi yang berkaitan 

dengan harta bersama dijadikan sebagai bahan materi dalam penulisan 

penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang akurat, teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Dengan 

menggunakan tehnik ini diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

maksimal, kejadian sebenarnya dapat diketahui dan dimengerti dengan 

melakukan wawancara secara mendalam dengan subyek-subyek yang 

terkait, dan mengobservasi pada fenomena yang berlangsung.
 24

 

Tehnik dalam pengumpulan data di dalam penelitian ini 

diantaranya: 

a. Tehnik observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

                                                           
24

 Lexy Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

1995), 135. 
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langsung.
25

 Dengan mengamati secara langsung kehidupan dan 

permasalahan masyarakat Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi dapat 

memberi gambaran secara jelas terkait harta bersama yang terjadi di 

Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi. 

b. Tehnik wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

belah pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu.
26

 Wawancara ini dilakukan kepada para pelaku dalam 

harta bersama. 

4. Analisa data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti 

akan melakukan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data 

yang dianggap kredibel. Miles and Huberman mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

                                                           
25

Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta,2008), 

93-94. 
26

Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta,2008), 

127. 
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berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. 
27

 

Data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif dengan 

menggunakan instrument analisis, yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. dengan demikian data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.  

2. Data Display (penyajian data), setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. penyajian data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles and Huberman 

mengatakan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif 

3. Conclusion Drawing/verivication, yaitu penarikan kesimpulan dan 

memverifikasi.
28

 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pengalaman skripsi ini, 

maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dalam beberapa sub 

bab yang secara garis besarnya dapat menggambarkan sebagai berikut: 

                                                           
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

CV. (Bandung: Alfabeta, 2013), 310-345. 
28
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1. Bab I berisi gambaran global tentang isi penulisan skripsi ini yang 

meliputi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan kajian, Manfaat 

kajian, Landasan teori dan Telaah pustaka, Metodologi penelitian dan 

Sistematika pembahasan. 

2. Bab II membahas teori tentang pengertian perkawinan, pengertian 

perceraian, Harta Bersama dalam Hukum Islam, harta bersama dalam fikih 

dan undang-undang perkawinan. Dan hal lain yang berkaitan denganhal 

tersebut. Bab ini dimaksudkan untuk mengetengahkan acuan teori yang 

dipergunakan sebagai landasan melakukan penelitian ini. 

3. Bab III berisi data-data masalah yang terjadi di desa jogorogo ngawi 

terkait dengan pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di desa 

Jogorogo kabupaten Ngawi perspektif Hukum Islam yang meliputi profil 

desa dan cara pembagian harta bersama apabila suami istri sama-sama 

bekerja, atau yang bekerja suami saja atau yang bekerja istri saja. 

4. Bab IV membahas analisa data, analisis tentang pembagian harta bersama 

dalam kasus perceraian di desa Jogorogo kabupaten Ngawi perspektif 

Hukum Islam. 

5. Bab V  berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 
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BAB II 

KONSEP HARTA BERSAMA DAN PERKAWINAN 

DALAM ISLAM 

A. PERKAWINAN 

1. Pengertian Perkawinan. 

Perkawinan berasal dari bahasa arab yang secara bahasa kata kawin berarti 

bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطء) dan juga berarti akad (عقد). Adanya dua 

kemungkinan arti ini karena kata kawin yang terdapat dalam Al-Qur‟an memang 

mengandung dua arti tersebut.
29

 Kata kawin yang terdapat dalam surat al-Baqarah 

ayat 230: 

َرُ فَِإن طَّلَقَها َفاَ ُجَاَح َعَلْيِهَمآ أَن  ِكَح َزْوجاً َغي ْ َّ َت ُ ِمن بَ ْعُد َح ََُِل َل فَِإن طَّلَقَها َفاَ 
ُ َها لَِقْوٍ   َ ْعَلُمونَ    َ تَ رَاَجَعآ ِإن  َّا أَن  ُِقيَما ُحُدوَ  اِا َوتِْلَ  ُحُدوُ  اِا  ُ بَ يّ 

Artinya: “Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 

perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami 

yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka 

tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk 

kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya 

kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S.Al Baqarah Ayat 230)
30

 

 

Ayat di atas mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar 

akad karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad kawin dengan laki-

laki kedua perempuan itu belum boleh dikawini oleh mantan suaminya kecuali 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  (Jakarta : Prenada 

Media.2006). Hal : 36 
30

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya  (Jakarta: Proyek Penerbit Kitab 

Suci Al-Qur‟an, 1974), 2:124. 
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suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan 

perempuan tersebut.
31

 

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshari mendefinisikan: Kawin menurut syara‟ 

ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual 

dengan lafadz kawin atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
32

 

Menurut Hukum Islam terdapat beberapa definisi, yaitu  akad yang 

ditetapkan syara‟ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan 

perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-

laki.
33

 

Dari pengertian diatas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu 

kebolehan hukum dengan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita 

yang semula dilarang menjadi halal. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian 

perkawinan tersebut banyak beberapa pendapat yang satu sama lain berbeda. 

Tetapi perbedaan tersebut sebenarnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan 

antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut hanya 

keinginan perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya 

dalam merumuskan pengertian perkawinan di pihak yang lain.
34
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 Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Fikih Islam lengkap  (Jakarta: PT Renika Cipta. 2004). 
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2. Dasar Hukum. 

Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti 

membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat 

memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, dan dapat 

diajak bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan hidup berumah tangga. 

Dalam Al-Qur‟an surat An-Nuur ayat 32 disebutkan: 

َ امى ِ َو  َو أَْنِكُحوا اْْ َن ِمْن ِعبا ُِكْم َو ِإماِئُكْم ِإْن َ ُكونُوا فُ َقراَء  ُ ْغِِهُم ااُ ِمْن َفْضِل ِِ  ِمُْكْم َو الّصا
 ااُ واِسٌع َعليمٌ 

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan 

orang-orang yang layak (mekawin) dari hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin 

Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah 

Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.” (Q.S. An Nuur 

(24) : 32).
35

 

Dalam Al-Qur‟an surat Adz Dzariyaat ayat 49 juga disebutkan: 

 َوِمْن ُكّل َ ْ ٍء َ َلْقَا َزْوَجْنِ َلَعّلُكْم َت َّكُرونَ 

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49).
36

 

Al-Qur‟an surat An-Nahl ayat 72 disebutkan: 

ُ َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بََِن َوَحَفَدًة َوَ َزَقُكْم ِمَن الطّّيَباِت  َوالّل
ُْم َ ْكُفُرونَ   ِ  أَفَِباْلَباِطِل  ُ ْ ِمُوَن َوبِِْعَمِ  الّل

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, 

dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka 
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beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (Qs. An-

Nahl (16) : 72).
37

 

Al-Qur‟an surat Ar-Ruum ayat 21 disebutkan: 

ًَْْ  ِإّن ِِ َذِلَ   َُكْم َمَوّ ًة َوَ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ِ أَْن َ َلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُوا إِلَي ْ َوِمْن آ َاِت
   َاٍت لَِقْوٍ   َ تَ َفّكُرونَ 

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(Qs. Ar-Ruum (30): 

21).
38

 

Rasulullah SAW bersabda : 

َ واَاْسَ ِ  َعَلى َعْبِدالّل ِن اْبِن  َيِ َد قال َ َ ْلُت َمَع َعْلَقَم ّ : فَقاَل الّلِ , َعْن َعْبِد الرّْ ِِّ ُكّا مَع ال
ُ عَليِ وسّلَم  باباً اِجُد  يا ُ عَليِ وسّلمَ , ‘صّلى الّل ِ صّلى الّل ا ُسوُل الّل  َا َمْعَشَر الّشَباِب : فقاَل ل

ُ أََغُض لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج َوَمْن  َْ  ُ  َمِن اْسَتطَاَا ِمُْكُم اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َيّوْج فَِإّن ِ بِالّصْوِ  فَِإّن َ ْسَتِطْع فَ َعَلْي
ُ ِوَجاءٌ   َل

Artinya: Dari A<bdurrohman bin yazid berkata: “saya masuk bersama al-qomah 

dan al-aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata:”adalah kami 
bersama Nabi SAW, sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka 

rosulullah SAW bersabda kepada kami: “wahai golongan pemuda, 

barang siapa diantara kamu telah sanggup mekawin, maka kawinlah. 

Karena kawin itu dapat menundukkan mata dan memelihara farji 

(kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa 

karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”.39 
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Di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:
40

 

Pasal 2, Perkawinan menurut hukun Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 

Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Pasal 4, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai 

dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

B. PERCERAIAN  

1. Pengertian 

Perceraian menurut ahli fikih disebut talaq atau firqoh. Talak diambil dari 

kata اطلق (It}laq), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam 

istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya 

hubungan perkawinan.
41

 

Beberapa rumusan yang diberikan ahli fikih tentang definisi talak di 

antaranya adalah:  

Sayyi>d Sabi>q, memberikan pengertian sebagai berikut: Talak diambil dari 

kata It}laq artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara‟, 

talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan 

perkawinan.
42
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Zainuddin Ibn Abdul Aziz, memberikan pengertian sebagai berikut: Talak 

menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' 

talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.
43

 

Muhammad bin Ismail As-San’ani >, memberikan pengertian sebagai 

berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil 

dari kata It}laq yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara‟ talak adalah 

melepaskan tali perkawinan.
44

 

Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli 

hukum, mereka memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya sama 

yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya 

hubungan perkawinan.
45

 

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-

undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah No 9 

Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan 

tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. 

Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan 

keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Sedangkan 

pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, 

dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara 

suami dan istri, perpecahan, menceraikan.
46
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Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang 

dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya 

putusan pengadilan. 

2. Dasar dan Hukum Perceraian 

Memang tidak terdapat dalam al-Qur‟an ayat-ayat yang menyuruh atau 

melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan 

beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur‟an 

yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, 

meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.
47

 Kalau ingin mentalak 

seharusnya sewaktu istri itu dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa 

iddah. Dalam  Al-Qur‟an surat At-Thalaq ayat 1 disebutkan:  

َُْرُِجوُّن ِمْن  َ َ ّبُكْم ا  ِِِّن َوَأْحُصوا اْلِعّدَة َواتّ ُقوا الّل ُ ِإَذا طَّلْقُتُم الَّساَء َفطَّلُقوُّن لِِعّد ِِّ  َا أَ ُ َها ال
ِ فَ َقْد  ََلَم  ِ َوَمْن  َ تَ َعّد ُحُدوَ  الّل ََُْرْجَن ِإا أَْن  َْأِتَن بَِفاِحَشٍ  ُمبَ يّ ٍَ  َوتِْلَ  ُحُدوُ  الّل بُ ُيوِِِّن َوا 

ُُِْدُث بَ ْعَد َذِلَ  أَْمرًا  َ ُ ا َتْد ِ  َلَعّل الّل  نَ ْفَس

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka, pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta 

bertaqwalah kepada Allah Rabb-mu. Janganlah kamu keluarkan 

mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka (diijinkan) ke luar, 

kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah 

hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum 

Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan 

sesudah itu, sesuatu hal yang baru."(Q.S.At-Thalaq ayat 1)
48
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Demikian pula dalam bentuk melarang, dalam Al-Qur‟an surat al-Baqarah 

ayat 232 disebutkan: 

َ ُهْم  َوِإَذا طَّلْقُتُم الَّساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهّن َفا تَ ْعُضُلوُّن أَْن  َ ِْكْحَن أَْزَواَجُهّن ِإَذا تَ رَاَضْوا بَ ي ْ
 ُ ِ َواْليَ ْوِ  ا ِ ِر َذِلُكْم أَزَْكى َلُكْم َوأَْطَهُر َوالّل ِ َمْن َكاَن ِمُْكْم  ُ ْ ِمُن بِالّل بِاْلَمْعُروِو َذِلَ   ُوَعُظ ِب

  َ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم ا تَ ْعَلُمونَ 

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka 

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka, (untuk) kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 

mereka, dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada 

orang-orang yang beriman di antara kamu, kepada Allah dan hari 

kemudian.Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui.(Q.S.Al Baqarah Ayat 232)
49

 

Perkawinan dalam Islam adalah mekawini wanita untuk menjadi istrinya 

sepanjang hidup. Apabila perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan 

telah berlangsung maka babak selanjutnya adalah peran kedua belah pihak 

untuk menjawab berbagai tantangan dan problem rumah tangga, karena rumah 

tangga tidak akan sepi dari masalah. Seorang suami tidak dibolehkan 

menjadikan talak sebagai senjata pamungkas untuk mengancam, menekan dan 

memprovokasi istrinya. Namun talak merupakan akhir dari pemecahan suatu 

masalah setelah berbagai cara yang ditempuh menemui jalan buntu dan 

diperkirakan jika terus dipertahankan maka keadaan rumah tangga semakin 

memburuk. Apabila perceraian sudah terjadi maka biasanya akan timbul 

perselisihan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban suami istri tersebut, 

seperti hak harta dan anak.
50
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Seharusnya seorang laki-laki terlebih dahulu mempertimbangkan masak-

masak ketika memilih istri. Hendaknya jangan mekawini wanita yang tidak 

diinginkan dan siap menerima keadaan sang istri tersebut apa adanya 

(qana‟ah), lebih-lebih bagi mereka yang ada rencana untuk ta‟addud 

(poligami). Karena pada umumnya orang yang sering mekawin maka dia 

sering mencerai juga, padahal wanita adalah bagian dari laki-laki, berasal dari 

jiwa yang satu. Mereka bukanlah mainan untuk dipermainkan, bukan untuk 

berbangga-banggaan seorang laki-laki karena banyak mekawini wanita dan 

banyak mencerai.
51

 

 

C. HARTA BERSAMA 

1. Pengertian 

Harta dalam bahasa Arab disebut Al-Ma>l yang berasal dari kata  َا  َ - 

 ُ  ْ َِ  -  َ  ْ َ  yang berarti condong, cenderung, dan miring. Harta menurut syariat: 

segala sesuatu yang bernilai, bisa dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan yang 

menurut syariat yang berupa (benda dan manfaatnya).
52

 

Dalam istilah ilmu fiqih, dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa 

harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin 
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disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan 

bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara syariat.
53

 

Mayoritas ulama fiqh, Al-Ma>l adalah segala sesuatu yang memiliki 

nilai, dimana bagi orang yang merusaknya, berkewajiban untuk menanggung 

atau menggantinya. Lebih lanjut Imam Syafii mengatakan, Al-Ma>l 

dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki 

konsekuensi bagi yang merusaknya. Berdasarkan pengertian ini, Al-Ma>l 

haruslah sesuatu yang dapat merefleksikan sebuah nilai finansial, dalam arti 

bisa diukur dengan satuan moneter.
54

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa harta dalam pandangan al-Qur‟an 

QS. Ali Imron ayat 14, adalah segala sesuatu yang disenangi manusia seperti 

emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang dan lain sebagainya 

yang kesemuanya itu diperlukan untuk memenuhi hajat hidup. Menurut al-

Qur‟an, harta menjadi baik bila digunakan sesuai petunjuk Ilahi, dan 

sebaliknya akan menjadi buruk bila penggunaannya tidak sesuai dengan 

petunjuk-Nya.
55

 

Sedangkan pengertian dari harta bersama menurut beberapa versi 

adalah sebgai berikut: 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gono-

gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama 

berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gono gini adalah 

harta perolehan bersama selama bersuami istri.
56

 

Harta dari segi bahasa berarti barang-barang (uang dan sebagainya yang 

memiliki nilai) dan menjadi sebuah kekayaan. Harta bersama adalah  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.
57

 

Selain pengertian diatas, para tokoh juga ikut andil dalam memberikan 

rumusan pengertian dari harta bersama tersebut, seperti dalam kitab-kitab Fikih 

Tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan 

oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan 

perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan 

dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta 

yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.
58

 

Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H, bahwa menurut hukum Islam harta 

yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, adalah harta bersama, baik 
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mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja 

sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja 

dirumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami 

isteri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak, seperti 

yang diatur oleh Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21. Tidak perlu diiringi dengan 

Syirkah, sebab perkawinan dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan 

lainnya seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah dan I'lanun kawin sudah 

dapat dianggap syirkah antara suami isteri itu.
59

 

Sayuti Thalib berpendapat bahwa harta bersama adalah harta perolehan 

selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara 

sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama.
60

 

Sedangkan yang dimaksud dengan harta yang diperoleh selama 

perkawinan adalah harta benda yang diperoleh di sini harus ditafsirkan sebagai 

hasil kerjasama mereka. Kata kerjasama di sini harus ditafsirkan longgar, 

sehingga tidak dimaksudkan adanya kerjasama secara fisik. Dalam pengertian 

ini, apabila harta kekayaan itu  diperoleh oleh seorang di antara mereka, 

misalnya gaji suami, dipandang sebagai hasil kerjasama meskipun secara fisik 

tidak ada kerjasama di sana. Seorang suami bekerja tentu atas persiapan yang 

dilakukan istri sebagai ibu rumah tangga.
61
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Dalam Hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara 

suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik 

istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan 

suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh 

karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa 

bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, 

sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.
62

 

 

2. Dasar hukum harta bersama dalam Islam. 

Apabila akad kawin terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta 

bersama. pendapat ini dipusatkan pada akad kawin yang merupakan mittsaqan 

ghalidza,  sebuah ikatan yang kokoh, yang kuat, yang menggunakan kalimat-

kalimat  Allah  untuk menghalalkan  apa  yang semula diharamkan.
63

 

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana pembagian 

harta bersama. Islam hanya memberika rambu-rambu secara umum di dalam 

menyelesaikan masalah bersama.
64

  Dalam  beberapa ayat Al-Qur‟an Beberapa 

ayat Qur‟an yang dianggap mendukung adalah sebagai berikut,65
 antara lain:  
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Al-Qur‟an surat An-nisa‟ ayat 3266
 disebutkan: 

ّا اْكَتَسُبوا َولِلَّساِء َنِصيٌب  ِ بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض لِلّرَجاِل َنِصيٌب ِِ ُ ِب ّ ْوا َما َفّضَل الّل َوا تَ َتَم
َ َكاَن ِبُكّل َ ْ ٍء َعِليًما ِ ِإّن الّل َ ِمْن َفْضِل َ َواْسأَُلوا الّل ْْ ّا اْكَتَس ِِ 

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 daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para 

wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 

Pada ayat ini Allah melarang orang-orang yang beriman merasa iri hati 

terhadap orang-orang yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah SWT, 

kerana Allah SWT telah mengatur alam ini sedemikian rupa satu sama lain 

tidak sama, tetapi terjalin dengan hubungan yang rapi. Manusia pun tidak sama 

jenis kemampuannya, sehingga masing-masing memiliki keistimewaan dan 

kelebihan. Bukan saja antara lelaki dengan perempuan, tetapi juga antar sesama 

lelaki atau sesama perempuan. 
67

 Dalam ayat tersebut terdapat kata: 

 َ ْْ ّا اْكَتَس ّا اْكَتَسُبوا َولِلَّساِء َنِصيٌب ِِ  لِلّرَجاِل َنِصيٌب ِِ

Selanjutnya ayat ini menerangkan bahwa laki-laki mempunyai bagian 

dari apa yang mereka usahakan, demikian juga perempuan mempunyai bagian 

dari apa yang mereka usahakan. sesuai dengan hasil usaha dan kemampuan 

mereka masing-masing. Oleh karena itu Allah melarang iri hati terhadap orang 
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yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah, dan menyuruh supaya 

memohon kepada-Nya disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh agar Allah 

SWT melimpahkan pula karunia-Nya yang lebih banyak kepadanya tanpa iri 

hati kepada orang lain.
68

 

Dalam potongan ayat Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 228
69

 

disebutkan: 

ُ َعيِ ٌي َحِكيمٌ  ُّن ِمْ ُل اّلِ   َعَلْيِهّن بِاْلَمْعُروِو َولِلّرَجاِل َعَلْيِهّن َ َ َجٌ  َوالّل  ... َوَِ

Artinya: “...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para 

suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. 

Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 

Dalam potongan ayat di atas para wanita memiliki hak yang wajib atas 

suami-suami mereka sebagaimana para suami memiliki hak yang wajib 

maupun yang sunnah atas mereka, dan patokan bagi hak-hak di antara suami 

istri adalah pada yang ma‟ruf yaitu menurut adat yang berlaku pada negeri 

tersebut dan pada masa itu dari wanita yang setara untuk laki-laki yang setara, 

dan hal itu berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, kondisi, orang dan 

kebiasaan. 

Di sini terdapat dalil bahwa nafkah, pakaian, pergaulan dan tempat 

tinggal, demikian juga berjima‟, semua itu kembali kepada yang ma‟ruf, dan ini 

juga merupakan konsekuensi dari akad yang mutlak, adapun bila dengan syarat, 
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maka menurut syarat tersebut kecuali syarat yang menghalalkan yang haram 

atau mengharamkan yang halal.
70

 

Dan dalam surat Al baqarah ayat 233
71

 disebutkan: 

ُ  ِْزقُ ُهّن  ُّن َحْوَلْنِ َكاِمَلْنِ ِلَمْن أَ َاَ  أَْن  ُِتّم الّرَضاَعَ  َوَعَلى اْلَمْوُلوِ  َل َواْلَواِلَداُت  ُ ْرِضْعَن أَْواَ 
ُ ِبَوَلِدِ  َا َوا َمْوُلوٌ  َل وَِكْسَوتُ ُهّن بِاْلَمْعُروِو ا ُتَكّلُف نَ ْفٌس ِإا ُوْسَعَها ا ُتَضاّ  َواِلَدٌة ِبَوَلِد
ُهَما َوَتَشاُوٍ  َفا ُجَاَح َعَلْيِهَما َوِإْن  َوَعَلى اْلَواِ ِث ِمْ ُل َذِلَ  فَِإْن أَ َاَ ا ِفَصاا َعْن تَ رَاٍض ِم ْ
 َ ُْ أَْن َتْستَ ْرِضُعوا أَْوا َُكْم َفا ُجَاَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسّلْمُتْم َما آتَ ْيُتْم بِاْلَمْعُروِو َواتّ ُقوا الّل أََ ْ 

َا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌ  ِِ َ  َواْعَلُموا أَّن الّل

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 

pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena 

anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada 

dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan.” 

Hal ini adalah petunjuk dari Allah SWT supaya para ibu menyusui 

anak-anaknya dengan sempurna yaitu dua tahun penuh, dan setelah itu tidak 

ada lagi penyusuan yang berpengaruh terhadap kemahraman. Dalam ayat 

tersebut terdapat kata: 
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َا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌ  ِِ َ َ َواْعَلُموا أَّن الّل  ِإَذا َسّلْمُتْم َما آتَ ْيُتْم بِاْلَمْعُروِو َواتّ ُقوا الّل

Dalam potongan ayat tersebut disebutkan bahwa apabila suami dan istri 

telah sepakat bahwa masalah persusuan bayi diserahkan kepada pihak ayah, 

adakalanya halangan dari pihak bayinya, maka tidak ada dosa bagi keduanya 

dalam masalah penyerahan bayi mereka. Bukan merupakan suatu keharusan 

bagi pihak suami untuk menerima penyerahan itu bilamana dia telah 

menyerahkan kepada istri upah penyusuan bayi dengan cara yang lebih baik, 

lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah tersebut. Pengertian ini sudah 

tidak asing lagi.
72

 

3. Harta Bersama dalam Hukum Islam. 

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya 

pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan 

adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi 

tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan 

yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini Hukum Islam 

memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan 

dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik 

pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak 

adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika 
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perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian 

tersebut adalah sah dan harus diterapkan.
73

 

Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari 

pembahasan tentang konsep syirkah dalam perkawinan. Banyak Ulama yang 

berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep syirkah. Mengingat 

konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Quran 

dan Hadist, maka sesungguhnya kita dapat melakukan qiyas (perbandingan) 

dengan konsep fiqih yang sudah ada, yaitu tentang syirkah itu sendiri. Jadi, 

tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak disebutkan 

dalam Al-Quran, maka pembahasan harta bersama menjadi mengada-ada.
74

 

Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang Hukum Islam terhadap 

harta bersama ini adalah pencarian bersama suami istri mestinya masuk rub‟u 

mu‟amalah, akan tetapi ternyata secara khusus tidak dibahas mengenai hal 

tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-

kitab fiqih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai 

pencarian bersama suami istri. Akan tetapi mereka membicarakan tentang 

perkongsian yang dalam bahasa arab dikenal dengan syirkah. Oleh karena 

masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian, maka 

untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas terlebih dahulu tentang macam-
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macam perkongsian sebagaimana yang telah dibahas oleh para Ahli Fiqih 

dalam kitab-kitab mereka.
75

 

Menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam mengatur bahwa perjanjian 

perkawinan harus dilakukan pada waktu akad kawin dilangsungkan atau 

sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk syirkah. 

Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik 

masing-masing suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan 

tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing.
76

 

Undang-Undang Perkawinan membedakan harta benda dalam 

perkawinan, yang diatur pada Pasal 35 bahwa
77

: 

1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

2) Harta benda yang diperoleh masing-masing  sebagai hadiah atau warisan 

adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain. 

Dengan adanya perbedaan jenis harta benda dalam perkawinan tersebut 

mempengaruhi cara melakukan pengurusannya. Harta bersama diurus secara 

bersama-sama oleh suami-isteri. Dalam melakukan pengurusan harta bersama 

tersebut, mereka dapat bertindak dengan adanya persetujuan kedua belah 

pihak. Artinya, suami atau isteri jika melakukan perbuatan hukum terhadap 

harta bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Berbeda dengan harta 

bawaan, pengurusannya dilakukan oleh masing-masing pihak, suami atau 
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isteri, kecuali apabila mereka telah menentukan lain. Masing-masing pihak, 

suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap harta bawaannya masing-masing. Suami atau isteri dapat 

bertindak atas persetujuan mereka. Akan tetapi, persetujuan itu bukanlah suatu 

kewajiban.
78

 

Pasal 36 ayat (1) menetapkan bahwa mengenai harta bersama, suami 

atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) 

menjelaskan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami istri 

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai 

harta bendanya.
79

 

Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena 

perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
80

 

Sedangkan dalam KHI Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan 

disebutkan bahwa:
81

 

Pasal 85, Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. 

Pasal 86 ayat (1), Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan 

harta isteri karena perkawinan. Ayat (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri 

dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami 

dan dikuasi penuh olehnya. 

Pasal 87 ayat (1), Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah 

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam 

perjanjian perkawinan. Ayat (2), Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya 

untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, 

hadiah, sodaqah atau lainnya. 
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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 harta sendiri. 

Pasal 90, Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta 

suami yang ada padanya. 

Pasal 91 ayat (1), Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas 

dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Ayat (2), Harta bersama 

yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-

surat berharga. Ayat (3), Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak 

maupun kewajiban. Ayat (4), Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang 

jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. 

Pasal 92, Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan 

menjual atau memindahkan harta bersama. 

Pasal 93 (1), Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri 

dibebankan pada hartanya masing-masing. Ayat (2), Pertanggungjawaban 

terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan 

kepada harta bersama. Ayat (3), Bila harta bersama tidak mencukupi, 

dibebankan kepada harta suami. Ayat (4) Bila harta suami tidak ada atau 

mencukupi dibebankan kepada harta isteri 

Pasal 94 ayat (1), Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang 

mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri 

sendiri. Ayat (2), Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang 

mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung 

pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. 

Pasal 95 ayat (1), Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c 

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita 

jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila 

salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta 

bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Ayat (2), Selama masa sita 

dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga 

dengan izin Pengadilan Agama. 

Pasal 96 ayat (1), Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama 

menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Ayat (2), Pembangian harta 

bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus 

ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya 

secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. 
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Pasal 97, Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta 

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

Selanjutnya adakalanya suami istri sama-sama bekerja, adakalanya 

suami saja yang bekerja, dan sebaliknya hanya istri yang bekerja. pembagian 

harta bersama Sebagai berikut:  

a. Pembagian harta bersama jika suami istri sama-sama bekerja 

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan 

istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan 

dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran 

kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai 

dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya 

mengikat mereka secara hukum.
82

  

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami 

istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami 

dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana 

harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami 

dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, 

serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya 

perkawinan. Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan 

antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan 
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mereka. Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya 

perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia.
83

  

Syariat tidak membagi harta gono-gini ini dengan bagian masing-

masing secara pasti dan pukul rata, misalnya istri 50% dan suami 50%. 

Sebab, tidak ada nash atau dalil yang mewajibkan demikian baik dari Al-

Quran maupun Sunah. Namun pembagiannya bisa ditinjau dari beberapa 

kemungkinan:
84

 

1. Jika diketahui secara pasti prosentase saham milik harta suami dan istri. 

Maka perhitungan harta gono-gininya sangat jelas, yaitu sesuai dengan 

besaran prosentase saham masing-masing. 

2. Jika tidak diketahui secara pasti prosentase saham antara harta suami 

dan istri. Misalnya: suami istri sama-sama kerja atau saling bekerja 

sama dalam membangun ekonomi keluarga. Dan kebutuhan keluarga 

pun ditanggung berdua dari hasil kerja mereka. sehingga sisanya berapa 

bagian dari harta suami dan berapa bagian dari harta istri tidak jelas. 

Dan inilah gambaran kebanyakan keluarga di negeri Indonesia. Dalam 

kondisi demikian, harta gono-gini tersebut  dibagi dengan jalan sulh, 

„urf atau qadha (putusan).85
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Pembagian harta gono-gini tergantung kepada kesepakatan suami dan 

istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur‟an disebut dengan istilah “Ash 

Shulhu“ yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah 

pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.  Allah SWT berfirman dalam 

Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 128: 

َ ُهَما ُصْلًحا  َوِإِن اْمرَأٌَة َ اَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشوزًا أَْو ِإْعرَاًضا َفَا ُجَاَح َعَلْيِهَما أَْن ُ ْصِلَحا بَ ي ْ
َا تَ ْعَمُلوَن َ ِبرًا َ َكاَن ِِ َُِْسُوا َوتَ تّ ُقوا فَِإّن الّل َنْ ُفُس الُشّح َوِإْن  ٌر َوأُْحِضَرِت اْْ  َوالُصْلُح َ ي ْ

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 

acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 

mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan 

perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu 

menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu 

secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak 

acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.”86
 

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh 

suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini 

ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan 

hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya.
87

 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97, disebutkan bahwa
88

: 

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta 

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. 
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Pembagian harta gono gini adalah berdasarkan  kesepakatan antara 

suami istri.  Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami 

istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah 

menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama 

bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja, 

maka dalam hal ini tidak terdapat harta gono- gini, dan pada dasarnya 

semua yang dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang 

yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri.
89

 

b. Pembagian harta bersama jika yang bekerja suami saja 

Dari uraian di atas sudah disebutkan bahwa Hukum Islam 

mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan istri sepanjang yang 

bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian 

perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka 

berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan 

mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara 

hukum. Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara 

harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan 

mereka.
90
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Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam 

Peradilan Agama, harta gono-gini antar suami istri tidaklah dibagi kecuali 

masing-masing mendapat 50%. Dalam pasal 97 KHI disebutkan:  

“Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari 

harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan.”91
 

Namun ketentuan dalam KHI ini bukanlah suatu putusan hukum 

yang paten, jika suami istri sepakat membagi harta dengan prosentase 

tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka didahulukan.
92

 

Istri tidak boleh mengambil harta suami tanpa izin. Dia juga tidak 

boleh menuntut suami memberi mahar dan nafkah melebihi kewajaran. Jika 

suami kaya namun tidak menafkahinya dan anak-anaknya dengan baik, 

maka dia boleh mengambil harta suaminya sekadar untuk mencukupi 

kebutuhan asasi dirinya dan anak-anaknya.
93

 

Suami yang mampu menafkahi istri dan keluarganya, wajib 

melakukan hal tersebut, meskipun istrinya kaya. Dia wajib memberikan 

tempat tinggal, perkakas rumah, makanan, minuman, pakaian, wangi-

wangian, dan yang serupa itu dengan cara yang baik. Jika dia tidak 

melakukannya, maka hal itu menjadi hutang yang harus dibayarkannya. 
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Jika dia menolak untuk memberi nafkah, padahal dia mampu, maka istrinya 

berhak meminta talak.
94

 

c. Pembagian harta bersama jika yang bekerja istri saja 

Islam menjamin hak penuh seorang istri dalam masalah harta, 

seperti hak untuk melakukan jual-beli dan hak kepemilikan, dengan syarat 

penggunaan hak ini tidak menjerumuskan keharaman. Jika hal ini 

membuatnya harus membuka aurat atau berdua-duaan dengan lelaki lain, 

maka tidak boleh melakukannya. Bukan karena dia tidak bekerja, 

melainkan karena membuka aurat dan berdua-duaan dengan laki-laki lain 

yang bukan muhrim adalah haram.
95

 

Semua harta yang diperoleh istri melalui cara yang diizinkan 

agama, menjadi miliknya sendiri. Suaminya haram menggunakan harta 

tersebut kecuali atas persetujuan dirinya tanpa tekanan atau paksaan 

apapun. Walaupun istrinya kaya dan suaminya lebih miskin, suaminya itu 

tidak terbebas dari kewajiban untuk membayar mahar kepadanya dan 

menafkahinya. Dia berhak meminta talak jika suami tidak menafkahi 

dirinya, baik karena miskin maupun pelit.
96

 

Terkait dengan pembagian harta bersama, Didalam KHI Pasal 97 

tidak disebutkan untuk pembagian lain walaupun istri mempunyai 

penghasilan sendiri pembagian tetap 50% sepanjang pihak tidak 

                                                           
94

 Fuad Shahih, Untukmu yang akan menikah dan telah menikah, cet IX (Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar, 2011), 412. 
95

 Ibid, 406. 
96

 Ibid,. 



48 

 

 

menentukan lain, Namun ketentuan dalam KHI ini bukanlah suatu putusan 

hukum yang paten, jika suami istri sepakat membagi harta dengan 

prosentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka 

didahulukan.
97

 

Sehubung dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah 

untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat 

dilenturkan mengikat dalam realita kehidupan rumah tangga keluarga di 

beberapa daerah indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi 

dalam membangun ekonomi keluarga. Dalam hal ini, sebaiknya para 

praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar 

memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu 

adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam 

mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan 

setengah dari harta bersama untuk istri dan untuk suami perlu dilenturkan 

lagi sebagaimana yang diharapkan oleh pasal 229 Kompilasi Hukum 

Islam.
98
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN 

PADA MASYARAKAT DESA JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI 

A. Deskripsi Wilayah 

 

1. Letak Geografis. 

Jogorogo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Terdapat jalur yang menghubungkan antara Sragen-Ngawi, 

Magetan-Ngawi, Glodhog-Jogorogo. Ketika terjadi banjir di ngawi November 

2007, jalur ini menjadi alternatif dikarenakan jalur umum jalan raya solo putus 

akibat luapan sungai Bengawan Solo. Jogorogo memiliki beberapa tempat wisata, 

diantaranya Srambang. 

Kecamatan Jogorogo berada di lereng barat laut Gunung Lawu. Dua dari 

12 Desa di Kecamatan Jogorogo berbatasan langsung dengan hutan di Gunung 

Lawu dan menjadi bagian dari sistem utama gunung tersebut, yaitu Desa 

Girimulyo dan Desa Ngrayudan. Kecamatan Jogorogo memiliki 12 Desa. 

1) Brubuh. 

2) Dawung. 

3) Girimulyo. 

4) Jaten. 

5) Jogorogo. 

6) Kletekan. 

7) Macanan. 

8) Ngrayudan. 

9) Soco. 

50 
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10) Talang. 

11) Tanjungsari 

12) Umbulrejo. 

Sedangkan Desa Jogorogo merupakan sebuah Desa yang terletak di 

Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, tepatnya di Ngawi bagian selatan.  Desa 

Jogorogo merupakan Kota dari wilayah Kecamatan Jogorogo, dan merupakan Desa 

pertanian yang baik di daerah tersebut. Jarak antara Desa Jogorogo ke ibu kota 

kabupaten Ngawi adalah 26 Km, dengan waktu tempuh 45 Menit dengan 

kendaraan bermotor.  

Batas-batas wilayah Desa Jogorogo adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Desa Tanjungsari dan desa Dawung, Kecamatan Jogorogo, 

Kabupaten Ngawi 

Sebelah Selatan : Desa Brubuh, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi 

Sebelah Barat : Desa Soco, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi 

Sebelah Timur : Desa Macanan dan desa Talang, Kecamatan Jogorogo, 

Kabupaten Ngawi 

Desa Jogorogo memiliki luas wilayah yakni 147, 649 Ha, yang wilayah 

tersebut terbagi menjadi wilayah sawah, tanah kering, dan perumahan. Desa 

Jogorogo ini merupakan sebuah Desa dengan bentang wilayah dataran tinggi di 



51 

 

 

Kabupaten Ngawi, walaupun sebagian besar wilayah Kabupaten Ngawi adalah 

dataran rendah.
99

  

 

2. Keadaan Penduduk Menurut Sosial Budaya. 

Adat istiadat di Desa Jogorogo ini masih sangat kental dengan nuansa 

gotong royong dan kekeluargaan, hal ini dapat terlihat pada acara hajatan semisal 

pernikahan, aqiqah, khitan, dzikir fida‟, yasinan, dan lain sebagainya. Sehingga 

ketika salah satu warga Desa Jogorogo mempunyai hajatan, maka seluruh 

masyarakat akan ikut bahu membahu untuk membantu warga yang mempunyai 

hajatan tersebut walaupun harus meninggalkan pekerjaannya, korban uang, tenaga 

dan pikiran. Sedangkan adat istiadat yang masih sangat kental adalah terutama 

pada acara pernikahan, khitan, tujuh bulanan dan aqiqahan. 

3. Keadaan Penduduk dan Tingkat Pendidikannya. 

Dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Jogorogo kecamatan Jogorogo, 

Kabupaten Ngawi ini, sangat banyak sekali usaha-usaha yang mereka tempuh 

sebagai salah satu upayanya meningkatkan taraf kehidupan mereka. Daerah 

dataran tinggi ini selain penduduknya sebagian besar adalah petani, mereka juga 

terkenal dengan pedagang, penjahit, dan tukang batu. Adapun jumlah penduduk 

Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:
100

 

Penduduk Laki-Laki 

(Orang) 

Perempuan 

(Orang) 

Jumlah 

Keseluruhan 

                                                           
99

 Badan Pusat Statistic dan BAPPEDA Kabupten Ngawi, Kecamatan Jogorogo, IX 
100

 Ibid, IX-X 



52 

 

 

WNI 1.116 1.135 2.251 

WNA - - - 

 

Penduduk masyarakat Desa Jogorogo kecamatan Jogorogo, Kabupaten 

Ngawi seluruh penduduknya berwarganegara Indonesia. 

Adapun jumlah penduduk Desa Jogorogo menurut pendidikannya 

adalah sebagai berikut : 

No. Jenis Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Belum Sekolah 

Sedang Sekolah 

Tidak Tamat Sekolah 

Tamat SD/Sederajat 

Tamat SMP/Sederajat 

Tamat SMA/Sederajat 

Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat 

Buta Huruf 

0092 

0447 

0014 

1183 

0258 

0161 

0047 

0008 

 

Penduduk masyarakat Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo, Kabupaten 

Ngawi sedikit banyak telah mengenal pendidikan baik itu mulai dari pendidikan 

TK sampai Perguruan Tinggi, hal ini terbukti dengan minimnya angka buta huruf 

di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi ini. Faktanya mereka 

yang buta huruf hanyalah para lansia yang sudah mencapai usia lebih dari 70 
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tahun. Dan dapat disimpulkan bahwa kebanyakn masyarakat Desa Jogorogo 

masih sedang sekolah dan tamat SLTA/Sederajat. 

Desa Jogorogo juga memiliki beberapa sarana belajar mengajar di 

wilayah Desa ini, adapun sarana tersebut antar lain sebagai berikut: 

No. Sarana Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3 

4. 

5 

Play Group 

TK 

SD/Sederajat 

SMP/Mts 

SMA/MA 

0 

2 

4 

3 

3 

 

4. Keadaan Penduduk Menurut Pemeluk Agama. 

Dari seluruh penduduk Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo yang terdiri 

dari 2.251 jiwa tersebut sebagian besar adalah beragama Islam, dan beberapa 

orang terdapat yang beragama kristen.  

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

No. Agama Jumlah (Jiwa) 

1. 

2. 

3. 

Islam 

Kristen 

Katholik 

2.247 

4 

- 
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4. 

5. 

6. 

Hindhu 

Budha 

Konghuchu 

- 

- 

- 

 

Sedangkan untuk sarana peribadatan yang tersedia di Desa Jogorogo 

Kecamatan Jogorogo dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

No. Sarana Peribadatan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Masjid 

Surau/ Mushola 

Gereja 

5 

15 

- 

 

5. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian. 

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Jogorogo Kecamatan 

Jogorogo Kabupaten Ngawi adalah Petani, akan tetapi masih banyak mata 

pencaharian lain yang ditekuni masyarakat Desa Jogorogo.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
101

 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Petani 

Buruh Tani 

Pegawai Negeri Sipil 

638 

583 

8 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Pengrajin/ Tukang batu  

Pensiunan TNI/POLRI 

Penjahit  

Pedagang 

Sopir 

62 

6 

4 

15 

67 

 

Dengan melihat tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keadaan ekonomi masyarakat Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo dapat 

dikatakan masih dalam taraf menengah kebawah, hal tersebut terlihat jelas 

dengan profesi atau potensi ekonomi yang mereka kerjakan. Akibatnya 

penghasilan yang mereka dapatkan perharinya masih sangat pas-pasan untuk 

kebutuhan sehari-harinya, bahkan masih banyak yang kurang dapat memenuhi 

standart kebutuhan hidup mereka sehari-hari. 

6. Populasi masalah Harta Bersama 

Ada beberapa masyarakat desa Jogorogo yang terlibat dalam pembagian 

harta bersama dalam kasus perceraian, yaitu sebagai berikut: 

1. Bapak Suseno yang bekerja sebagai tukang kayu telah bercerai dengan bu 

Jumitun yang bekerja sebagai TKW. Mereka mempunyai harta bersama berupa 1 

rumah, 2 speda motor, dan 1 bajak sawah. Ketika bercerai semua harta bersama 

di bagi setengah-setengah kepada bapak suseno dan bu jumitun. Pembagiannya 
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bapak Suseno mendapatkan rumah, dan sepeda motor. Istrinya mendapatkan hasil 

penjualan sawah, bajak, dan sepeda buat anaknya.
102

 

2. Bapak sukardi yang bekerja sebagai tukang batu dan penjual buah bercerai 

dengan bu sukarti yang tidak bekerja. Mereka berdua memiliki harta bersama 

berupa 1 rumah. Pembagian dari harta bersama tersebut, semua harta bersama 

dimiliki oleh sukardi yaitu berupa 1 rumah.
103

 

3. Bapak suradi yang tidak bekerja bercerai dengan bu parti yang bekerja sebagai 

TKW. Mereka mempunyai harta bersama berupa 1 rumah, 1 sepeda motor, dan 1 

bajak sawah. Pembagiannya lebih banyak suami yang berupa rumah dan sepeda 

dimiliki suami.
104

 

 

B. Harta Bersama Menurut Masyarakat Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi. 

Pengertian Harta bersama secara umum adalah  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.
105

 

Dari hasil wawancara pengertian Harta bersama Menurut Pandangan 

masyarakat Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi, adalah: Harta yang diperoleh 

selama perkawinan, meliputi harta bawaan dan harta yang diperoleh dari usaha 

mereka selama perkawinan. Seperti halnya pernyataan Ibu Nur Ekawati selaku Kepala 

Desa Jogorogo. Berikut pernyataan Ibu Nur Ekawati:  

“Harta gono-gini adalah Harta yang diperoleh selama perkawinan selain harta 

warisan atau harta bawaan. Namun sebagian besar masyarakat jogorogo pada 
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umumnya mencampurkan harta bawaan dan harta yang diperoleh selama 

perkawinan karena sudah ada ikatan perkawinan maka semua yang mereka 

miliki menjadi milik bersama.”106
 

Demikian juga pernyataan dari bapak Supardi selaku sesepuh desa Jogorogo 

yang mengatakan bahwa harta bersama adalah semua harta yang dihasilkan selama 

pernikahan. 

Berikut pernyataan bapak Supardi: 

“Harta Bersama adalah harta yang mereka miliki bersama meliputi harta 

bawaan dan harta yang dihasilkan selama pernikahan.”107
 

Sementara itu bapak Suseno selaku orang yang pernah bercerai yang 

sebelumnya antara bapak Suseno dan istrinya yaitu ibu Jumitun yang sama-sama 

bekerja mengatakan Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, 

selain harta bawaan. Berikut pernyataan bapak Suseno: 

“Harta Bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan, 

selain harta bawaan.”108
 

Masyarakat desa jogorogo yang pernah bercerai juga mengatakan bahwa 

harta bersama adalah semua harta suami istri yang bercerai, yang meliputi harta 

bawaan masing-masing dan harta hasil usaha mereka.  

Berikut pernyataan bapak Sukardi selaku orang yang pernah bercerai: 

“Harta Bersama adalah harta yang mereka miliki selama ikatan perkawinan 

berlangsung, yang meliputi harta bawaan dan harta hasil usaha mereka 

selama perkawinan.”109
 

 

Demikian juga pernyataan dari ibu Sukarti selaku mantan istri bapak Sukardi: 
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“Harta bersama adalah harta yang mereka miliki selama ikatan perkawinan 

berlangsung.”110
 

Selanjutnya bapak Suradi selaku orang yang pernah bercerai dengan ibu 

Suparti juga mengatakan Harta Bersama adalah semua harta suami istri yang bercerai. 

Berikut pernyataan bapak Suradi: 

“Harta Bersama adalah semua harta suami istri yang bercerai, yang meliputi 

harta bawaan masing-masing dan harta hasil usaha mereka.”111
 

Namun bapak Tukimin selaku kerabat ibu Suparti (istri bapak Suradi) 

mengatakan bahwa harta bersama adalah semua harta suami istri selain harta 

bawaan. Berikut pernyataan bapak Tukimin: 

“Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, selain harta 

bawaan.”112
 

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Harta Bersama 

menurut masyarakat Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi adalah 

harta yang diperoleh selama perkawinan, meliputi harta bawaan dan harta yang 

diperoleh dari usaha mereka selama perkawinan. Mereka menggabungkan harta 

bawaan dan harta yang diperoleh setelah perkawinan karena dalam perkawinan 

sudah ada ikatan perkawinan, maka semua yang mereka miliki menjadi milik 

bersama. 

1. Pembagian Harta Bersama jika suami istri sama-sama bekerja menurut 

masyarakat Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi. 

Dari hasil wawancara pembagian Harta bersama jika suami istri sama-

sama bekerja menurut pandangan masyarakat Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. 
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Ngawi adalah suami istri mendapat bagian setengah-setengah dari harta mereka 

berdua. Demikian juga pernyataan Ibu Nur Ekawati selaku Kepala desa Jogorogo 

mengatakan bahwa pembagian harta bersama jika suami istri sama-sama bekerja 

adalah dengan kesepakatan bersama. Berikut pernyataan ibu Nur Ekawati: 

“Pe bagia ya adalah tergantung kesepakatan kedua belah pihak.”113
 

Namun Bapak Supardi selaku sesepuh desa Jogorogo mengatakan lain, 

menurut beliau pembagian harta bersama jika suami istri sama-sama bekerja 

adalah tergantung siapa yang menghasilkan uang lebih banyak yang mendapat 

bagian lebih banyak harta. Berikut pernyataan bapak Supardi: 

“Suami atau istri yang menghasilkan uang lebih banyak atau yang 

menjadi tulang punggung keluarga biasanya mendapat bagian paling 

banyak.”114
 

Seperti halnya bapak Suseno selaku orang yang sudah bercerai dan 

tergolong orang yang sama-sama bekerja antara suami istri mengatakan bahwa 

pembagian harta bersama antara suami istri yang sama-sama bekerja adalah 

tergantung kesepakatan suami istri. Akan tetapi laki-laki seharusnya mendapat 

bagian lebih banyak karena laki-laki yang bertanggung jawab terhadap nafkah. 

Berikut pernyataan bapak Suseno: 

“Tergantung kesepakatan suami istri. Seharusnya laki-laki yang 

mendapat bagian lebih banyak karena laki-laki yang bertanggung jawab 

terhadap nafkah.”115
 

Ibu Siti Rukayah kerabat ibu Jumitun (mantan Istri bapak Suseno) juga 

mengatakan bahwa pembagiannya adalah Sama-sama mendapat bagian setengah 
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dari harta mereka. Berikut pernyataan Ibu Siti Rukayah kerabat ibu Jumitun ( 

mantan istri bapak Suseno): 

“Tergantung kesepakatan suami istri. Biasanya Sama-sama mendapat 

bagian setengah dari harta mereka.”116
 

Demikian juga yang di katakan oleh bapak Sukardi selaku orang yang 

pernah bercerai, Pembagiannya adalah suami istri sama-sama mendapat bagian 

setengah dari harta mereka, karena mereka sama-sama mendapatkan penghasilan.  

Berikut pernyataan bapak Sukardi:  

“Sama-sama mendapat bagian setengah dari harta mereka. Karena sama-

sama bekerja dan berpenghasilan.”117
 

Ibu Sukarti selaku mantan Istri bapak Sukardi juga mengatakan bahwa 

pembagiannya sama-sama mendapatkan bagian setengah-setengah dari harta 

mereka. Berikut pernyataan ibuk Sukarti: 

“Sama-sama mendapat bagian setengah dari harta mereka.”118
 

Namun, berbeda dengan pernyataan bapak Suradi, beliau mengatakan 

bahwa laki-laki mendapat bagian lebih banyak. Berikut pernyataan bapak Suradi: 

“Laki-laki yang mendapat bagian lebih banyak karena laki-lakilah yang 

berkewajiban bekerja dan bertanggung jawab terhadap nafkah.”119
 

Bapak Tukimin selaku kerabat ibu Suparti (mantan istri bapak Suradi), 

mengatakan bahwa suami istri sama-sama mendapatkan bagian setengah-

setengah dari harta mereka.berikut pernyataan bapak Tukimin: 

“Suami istri mendapat bagian setengah-setengah dari harta mereka.”120
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Dari keterangan hasil wawancara diatas pembagian Harta Bersama jika 

suami istri sama-sama bekerja menurut masyarakat Desa Jogorogo Kec. Jogorogo 

Kab. Ngawi adalah suami istri sama-sama mendapat bagian setengah-setengah 

dari harta mereka berdua. 

 

2. Pembagian Harta Bersama jika suami saja yang bekerja menurut masyarakat Desa 

Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi. 

Dari hasil wawancara Pembagian Harta bersama jika suami saja yang 

bekerja menurut masyarakat Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi adalah 

suami yang mendapatkan bagian yang paling banyak karena suami yang bekerja 

dan berkewajiban mencari nafkah. Akan tetapi Ibu Nur Ekawati menyatakan 

bahwa pembagian Harta Bersama apabila suami saja yang bekerja sementara istri 

di rumah, Pembagiannya tergantung kesepakatan suami istri. Berikut pernyataan 

ibu sulastri:  

“Pembagiannya tergantung kesepakatan kedua belah pihak.”121
 

Bapak Supardi selaku sesepuh desa menyatakan bahwa pembagiannya 

adalah suami yang mendapatkan bagian lebih banyak. Berikut pernyataan bapak 

Supardi: 

“Suami mendapatkan bagian lebih banyak, karena suami yang menjadi 

tulang punggung keluarga tentunya akan bekerja keras untuk menghidupi 

keluarganya.”122
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Begitu juga dengan bapak Suseno. Beliau mengatakan bahwa 

pembagiannya adalah suami yang mendapat bagian lebih banyak karena suami 

mempunyai beban yang berat sebagai kepala rumah tangga. Berikut pernyataan 

bapak Suseno: 

“Suami yang mendapat bagian lebih banyak karena suami yang bekerja 
dan bertanggung jawab terhadap nafkah.”123

 

Ibu siti rokayah kerabat Ibu Jumitun istri Suseno juga menyatakan bahwa 

pembagiannya adalah Suami yang mendapat bagian lebih banyak. Berikut 

pernyataan ibu Sukarti:
 
 

“Suami yang mendapat bagian lebih banyak. Karena suami adalah kepala 
rumah tangga.”124

 

Demikian juga bapak Sukardi, selaku orang yang pernah bercerai juga 

mengatakan bahwa pembagiannya adalah laki-laki yang mendapat bagian lebih 

banyak. Berikut pernyataan bapak Sukardi: 

“Suami yang mendapat bagian lebih banyak, karena suami yang bekerja. 
Seperti saya dulu pembagiannya juga banyak saya, karena saya yang bekerja dan 

istri juga menerima, keluarga juga tidak ada masalah. Contohnya dulu sebelum 

menikah saya belum bisa buat rumah, sehari-hari tinggal di rumah orang tua saya, 

setelah saya bekerja membangun rumah dan ketika bercerai rumah menjadi milik 

saya.”125
 

Ibu Sukarti istri dari bapak Sukardi juga mengatakan bahwa 

pembagiannya adalah suamiyang mendapat bagian lebih banyak. Berikut 

pernyataan ibu Sukarti: 
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“Suami yang mendapat bagian lebih banyak. Karena yang lebih bekerja 

keras adalah suami.”126
 

Bapak Suradi juga mengatakan hal yang sama mengenai pembagian harta 

bersama apabila yang bekerja suami saja yaitu suami yang mendapat bagian 

paling banyak. Berikut pernyataan bapak Suradi: 

“Suami yang mendapat bagian lebih banyak karena suamilah yang 

berkewajiban bekerja dan bertanggung jawab terhadap nafkah.”127
 

Sama halnya dengan bapak Tukimin selaku kerabat ibu Suparti (mantan 

istri bapak Suradi), beliau mengatakan pembagiannya adalah suami yang 

mendapat bagian lebih banyak. Berikut pernyataan bapak Tukimin: 

“Suami yang mendapat bagian lebih banyak.karena suami yang 
mempunyai peran lebih berat.”128

 

Dari keterangan hasil wawancara diatas pembagian Harta Bersama jika 

suami saja yang bekerja menurut masyarakat Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. 

Ngawi adalah suami yang mendapatkan bagian yang paling banyak karena suami 

yang bekerja dan berkewajiban mencari nafkah tentunya akan mempunyai peran 

yang paling berat. 

 

3. Pembagian Harta Bersama jika istri saja yang bekerja menurut  masyarakat Desa 

Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi. 

Dari hasil wawancara Pembagian Harta bersama jika suami saja yang 

bekerja menurut masyarakat Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi adalah istri 

yang mendapatkan bagian yang paling banyak karena istri yang bekerja dan 
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mencari nafkah. Akan tetapi Ibu Nur Ekawati menyatakan bahwa pembagian 

Harta Bersama apabila istri saja yang bekerja sementara suami di rumah, 

Pembagiannya tergantung kesepakatan suami istri. Berikut pernyataan ibu sulastri:  

“Pembagiannya tergantung kesepakatan kedua belah pihak.”129
 

Berbeda pernyataan dengan bapak supardi selaku sesepuh desa Jogorogo. 

Beliau mengatakan bahwa istri yang seharusnya mendapatkan bagian yang paling 

banyak karena yang bertanggung jawab terhadap nafkah adalah suami, sementara 

istri hanya sekedar membantu. Berikut pernyataan bapak supardi: 

“Istri mendapatkan bagian lebih banyak, karena istri yang bekerja dan 

mencari nafkah. Apabila istri mendapat bagian sedikit tentunya tidak adil 

karena yang berkewajiban menafkahi keluarga adalah suami, Istri hanya 

sekedar membantu. Disini pernah ada kejadian pembagian yang istrinya 

bekerja tetapi setelah bercerai semua harta bersama dimiliki suami. Banyak 

yang seperti itu, terutama istri nya yang keluar negeri seperti bu jumitun, 

parti, sumiati, sulikah. Kalau bu jumitun sama-sama bekerja dengan 

suaminya suseno. Bu jumitun TKW dan suseno bekerja di sawah. Pada 

waktu bercerai hartanya dibagi sama rata. Sementara bu parti dengan 

suradi suaminya, istrinya bekerja TKW dan suaminya dirumah tidak 

bekerja pada waktu bercerai semua harta dimiliki suaminya. Suseno dan 

jumitun berupa rumah, sepeda motor ada 2, sawah dan bajak. Suradi dan 

parti berupa rumah, sepeda motor, dan bajak. Suseno mendapatkan rumah, 

dan sepeda motor. Istrinya mendapatkan hasil penjualan sawah, bajak, dan 

sepeda buat anaknya. Suradi mendapatkan semuanya. tapi soal bajak saya 

tidak tahu, soalnya bajak yang mengelola orang lain.”130
 

Bapak Suseno menyatakan bahwa pembagiannya adalah tergantung 

kesepakatan kedua belah pihak. Namun jika suami tidak bekerja karena memang 

tidak mau bekerja, bukan karena bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhan maka 

pembagiannya istri mendapatkan bagian lebih banyak. Berikut pernyataan bapak 

suseno: 
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“Pembagiannya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi 

jika suami tidak mau bekerja pembagiannya tetap istri yang medapat 

bagian lebih banyak.”131
 

Begitu juga dengan pernyataan Ibu Siti Rokayah kerabat Ibu Jumitun 

selaku Istri bapak Suseno, beliau mengatakan bahwa pembagiannya adalah istri 

yang mendapat bagian lebih banyak. Berikut pernyataan ibu Siti Rukayah: 

“Istri yang mendapat bagian lebih banyak karena istri yang bekerja.”132
 

Bapak Sukardi dan mantan istrinya, ibu Sukarti juga menyatakan 

demikian, yaitu pembagiannya adalah istri yang mendapat bagian lebih banyak. 

Berbeda pernyataan dengan bapak Suradi. Beliau mengatakan bahwa 

pembagian harta bersama apabila yang bekerja istri saja yaitu sama-sama 

mendapatkan bagian setengah-setengah. Karena istri bukan sebagai kepala 

rumah tangga dan istri hanya sekedar membantu kebutuhan keluarga. Berikut 

pernyataan bapak Suradi: 

“Mendapat bagian setengah-setengah, karena istri hanya sekedar 

membantu kebutuhan keluarga.”133
 

Bapak Tukimin selaku  kerabat ibu Suparti ( mantan istri bapak Suradi), 

mengatakan bahwa pembagiannya adalah istri yang mendapat bagian lebih 

banyak. 

Berikut pernyataan bapak tukimin: 

“Istri yang mendapat bagian lebih banyak karena istri yang bekerja.”134
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Dari keterangan hasil wawancara diatas pembagian Harta Bersama jika 

istri saja yang bekerja menurut masyarakat Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. 

Ngawi adalah istri yang mendapatkan bagian yang paling banyak karena istri yang 

bekerja dan mencari nafkah. Tetapi yang terjadi antara bapak suradi dan bu parti 

pembagian harta bersama menjadi milik suami. 
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BAB IV 

Analisa Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di 

Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam 

A. Analisa pembagian Harta Bersama dalam kasus perceraian apabila suami istri 

sama-sama bekerja di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi 

perspektif Hukum Islam.  

Sebagian besar masyarakat Jogorogo pada umumnya mencampurkan 

harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan karena sudah ada 

ikatan perkawinan maka semua yang mereka miliki menjadi milik bersama. 

Bapak supardi selaku sesepuh desa Jogorogo, juga memberi penjelasan 

terhadap Harta Bersama yaitu Harta yang mereka miliki bersama meliputi harta 

bawaan dan harta yang dihasilkan selama pernikahan. 

Masyarakat desa Jogorogo mengemukakan bahwa pembagian harta 

bersama apabila suami istri sama-sama bekerja yaitu dengan cara kesepakatan 

suami istri. Hal ini sudah sesuai dengan KHI Pasal 87 ayat (2) dan Undang-

undang Perkawinan pasal 37 bahwa apabila perkawinan putus karena 

perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. 

Namun sebagian masyarakat khususnya masyarakat yang sudah bercerai 

mengatakan bahwa pembagian harta bersama apabila suami istri sama-sama 

bekerja pembagiannya adalah suami yang mendapat bagian lebih banyak 

karena suami orang yang berkewajiban memenuhi nafkah tentunya mempunyai 
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beban yang lebih berat dari pada istri. Ada juga yang mengatakan bahwa suami 

atau istri yang menghasilkan uang lebih banyak mendapat bagian paling 

banyak. 

Sedangkan Dalam Hukum Islam tidak dikenal percampuran harta 

kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap 

menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga 

harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya 

olehnya. Oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap 

bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus 

harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam 

masyarakat. 

Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta benda yang 

diperoleh harus ditafsirkan sebagai hasil kerjasama mereka. Sehingga tidak 

dimaksudkan adanya kerjasama secara fisik. Dalam pengertian ini, apabila 

harta kekayaan itu  diperoleh oleh seorang diantara mereka, misalnya gaji 

suami, dipandang sebagai hasil kerjasama meskipun secara fisik tidak ada 

kerjasama di sana. Seorang suami bekerja tentu atas persiapan yang dilakukan 

istri sebagai ibu rumah tangga. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII Harta Kekayaan Dalam 

Perkawinan disebutkan bahwa: 

Pasal 85, Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. 
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Pasal 86 ayat (1), Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan 

harta isteri karena perkawinan. Ayat (2), Harta isteri tetap menjadi hak isteri 

dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami 

dan dikuasi penuh olehnya. 

Pasal 87 ayat (1), Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah 

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam 

perjanjian perkawinan. Ayat (2), Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya 

untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, 

hadiah, sodaqah atau lainnya 

Dari keterangan masyarakat desa Jogorogo dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat desa Jogorogo kurang paham terhadap pengertian dari Harta 

Bersama yang sesungguhnya harta bersama adalah harta kekayaan yang 

didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan 

selain hadiah atau warisan.  

Hal inilah yang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Menurut Hukum 

Islam pembagian harta bersama adalah berdasarkan hukumnya masing-masing 

atau berdasarkan kesepakatan bersama namun masyarakat desa Jogorogo 

dalam pembagian harta bersama suami istri dalam kasus perceraian tidak 

berpatokan dari kesepakatan suami istri, namun lebih mengacu kepada suami 

yang mendapat bagian lebih banyak karena suami yang bertanggung jawab 

terhadap nafkah tentunya mempunyai beban yang lebih berat. Masyarakat juga 

berpatokan kepada siapa yang menghasilkan uang lebih banyak antara suami 

istri, maka mendapat bagian lebih banyak. Hal ini yang seharusnya diluruskan 

karena bisa saja terjadi kesepakatan sepihak dan melanggar hak-hak salah satu 

pihak. 
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B. Analisa pembagian Harta Bersama dalam kasus perceraian apabila yang 

bekerja suami saja di desa Jogorogo kabupaten Ngawi perspektif Hukum 

Islam. 

Pembagian harta bersama menurut masyarakat desa Jogorogo apabila 

suami saja yang bekerja dengan cara kesepakatan suami istri. Hal ini sudah 

sesuai dengan Undang-undang Perkawinan pasal 37 bahwa apabila perkawinan 

putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya 

masing-masing. Tetapi banyak sebagian masyarakat khususnya yang sudah 

bercerai mengatakan bahwa pembagian harta bersama apabila suami saja yang 

bekerja pembagiannya adalah suami yang mendapat bagian lebih banyak 

karena suami orang yang berkewajiban memenuhi nafkah tentunya mempunyai 

beban yang lebih berat dari pada istri. 

Mengenai harta benda suami istri selama dalam perkawinan sudah 

diberi patokan yang pasti oleh pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang 

Perkawinan Tahun 1974, tetapi mengenai harta bersama pada waktu perceraian 

antara suami istri, pasal 37 tidak memberi patokan penyeleseian pasti, 

melainkan menganut hukum masing-masing pihak yang digunakan. Hal ini 

kami kira baik sekali, karena Rakyat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika itu 

mempunyai hukum adat yang beraneka ragam dan masih hidup dalam 

masyarakat.  

Masyarakat desa Jogorogo dalam pembagian Harta Bersama suami istri 

dalam kasus perceraian tidak berpatokan dari kesepakatan suami istri, namun 
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lebih mengacu kepada suami yang mendapat bagian lebih banyak karena suami 

yang bertanggung jawab terhadap nafkah tentunya mempunyai beban yang 

lebih berat. Inilah yang bertolak belakang dari Hukum Islam, karena walaupun 

istri tidak bekerja namun istri juga mempunyai peran yang besar dalam 

mengatur rumah tangga. 

C. Analisa pembagian Harta Bersama dalam kasus perceraian apabila yang 

bekerja istri saja di desa Jogorogo kabupaten Ngawi perspektif Hukum Islam.  

Dari keterangan hasil wawancara dari para pihak yang pernah bercerai 

dapat disimpulkan bahwa pembagian Harta Bersama jika istri saja yang bekerja 

menurut pandangan masyarakat Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi 

adalah istri yang mendapatkan bagian yang paling banyak karena istri yang 

bekerja dan mencari nafkah. Misalnya istri yang bekerja keluar negeri 

bertahun-tahun mencari nafkah, sementara suami hanya bekerja dirumah 

serabutan tentunya tidak adil apabila istri mendapat bagian sedikit dan suami 

mendapat bagian lebih banyak.  

Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 disebutkan:
135

 

Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan, menjadi harta bersama. Ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan 

dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing 

sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing 

sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

Pasal 36 ayat (1) menetapkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri 

dapat bertindak atas atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) menjelaskan 
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bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 

Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka 

harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. 

Masing-masing suami dan istri pada dasarnya berhak bertindak hukum 

terhadap hartanya sendiri, sehinga apabila terjadi perceraian antara keduanya 

maka dengan mudah dapat dipisahkan manakah harta yang menjadi hak suami 

dan manakah yang menjadi hak istri. 

Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat desa 

Jogorogo dalam pembagian harta bersama mengacu kepada siapa yang lebih 

banyak menghasilkan uang akan mendapat bagian lebih banyak. Sementara 

dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara detail mengenai pembagian 

tersebut. Memang Hukum Islam memberi kelonggaran hukum kepada 

masyarakat dalam pembagian harta bersama yaitu dengan cara kesepakatan 

bersama, Namun hal ini justru berdampak sepihak apabila ada permasalahan di 

masyarakat yang mana mereka tidak paham terhadap jalur hukum yang 

ditempuh. Seperti yang dikatakan oleh bapak Supardi selaku sesepuh desa, istri 

yang bekerja mencari dan memenuhi nafkah keluarga seharusnya mendapat 

bagian lebih banyak namun setelah bercerai malah tidak mendapat bagian 

harta, mungkin karena istri masih bisa bekerja lagi akhirnya istri tidak mau 

mempermasalahkan harta tersebut. Hal ini yang menyimpang dari Hukum 

Islam karena melanggar hak-hak istri sementara suami tidak memenuhi 

kewajibannya, dan seharusnya menjadi sorotan pemerintah agar 

mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya upaya hukum yang bisa 
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ditempuh. Seperti halnya dalam KHI Pasal 88 yaitu, Apabila terjadi 

perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian 

perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. 
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 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan akhir yang dapat diambil dari skripsi ini adalah: 

1. Pembagian Harta Bersama jika suami istri sama-sama bekerja menurut 

masyarakat Desa Jogorogo adalah suami istri mendapat bagian setengah-

setengah dari harta mereka berdua. 

2. Pembagian Harta Bersama menurut masyarakat desa Jogorogo apabila 

suami saja yang bekerja adalah suami yang mendapat bagian lebih banyak.  

3. Pembagian Harta Bersama menurut masyarakat desa Jogorogo apabila istri 

saja yang bekerja adalah istri yang mendapat bagian lebih banyak.  

 

B. SARAN 

1. Seharusnya pemerintah setempat memberi wawasan kepada masyarakat 

tentang pengertian harta bersama dan pembagian harta bersama serta 

upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi perceraian agar 

masyarakat mengetahui bagaimana permasalahan tersebut bisa 

diselesaikan dengan adil tanpa mengurangi hak-hak masing-masing pihak. 

2. Apabila masyarakat desa Jogorogo ketika terjadi perceraian dan belum 

mengetahui upaya hukum seharusnya diselesaikan dengan jalan 

kekeluargaan antara masing-masing keluarga. 

6.  
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