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ABSTRAK 

 

Choiriyah, Umi, 2019. Perspektif filsafat hukum terhadap 

putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun  Nomor 

Perkara 0922/pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, Tesis, Program Studi 

Ahwal Syakhsiyah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I 

 

Kata Kunci: Dasar hukum pertimbangan hakim dalam 

pembagian harta bersama, perspektif filsafat 

hukum. 

 

Meskipun pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sudah 

diaturtentang pembagian harta bersama, yaitu bagian masing-

masing suami istri adalah1/2 bagian, tetapi pada kenyataannya 

terkadang berbeda dengan peraturan tersebut. Seperti putusan 

perkara 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, menyatakan bahwa suami mendapat 1/3 

bagian dan istri mendapatkan 2/3 bagian. 

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait dengan dasar pertimbangan hakim 

dalam pembagian harta bersama dalam perkara tersebut dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pertimbangan 

hakim berdasarkan keadilan fairness dalam menentukan 

pembagian harta bersama yang melihat peran dan tanggung 

jawab suami istri dalam berumah tangga ? (2) Bagaimana 

perspektif keadilan distributif John Rawls terhadap dasar 

pertimbangan hakim dalam perkara nomor: 

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn ? 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian literatur (kepustakaan), yaitu serangkaian kegiatan 

penelitian dengan menggunakan data pustaka dalam hal ini 

dokumen yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama. 
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Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu filsafat ilmu 

hukum dengan teori keadilan John Rawls.  

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri 

mendapatkan harta bersama lebih besar dari suami karena 

hampir semua harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut 

merupakan hasil jerih payah istri selama bekerja di Taiwan, 

konsep keadilan hakim dalam memutus perkara ini adalah 

dengan melihat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam 

pasal-pasal yang terdapat dalam KHI, yaitu nilai keadilan, 

kemaslahatan dan kepastian hukum untuk menentukan bagian 

antara suami dan istri. Sebagaimana terdapat dalam prinsip 

keadilan fairnessJohn Rawls setiap  orang mempunyai 

kesempatan yang sama untuk medapatkan keadilan. Sehingga 

demi rasa keadilan berdasarkan teori keadilan John Rawls 

dasar pertimbangan hakim tersebut menganut teorinya yaitu 

keadilan distributif yang secara umum menyatakan bahwa 

keadilan tidak berarti kemerataan absolut, akan tetapi keadilan 

yang bijak pada setiap individu dalam kondisi asali manusia 

ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam 

sebuah kompetisi berdasarkan kontribusi dari individu tersebut. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Sistem Transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan 

pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah sistem Institute of 

Islamic studies, McGill University, yaitu sebagai berikut : 

 Q = ق  Z = ز  ` = ء

 K = ك  S = س  B = ب

 L = ل  Sh = ش  T = ت

 M = م  ṣ = ص  Th = ث

 N = ن  ḍ = ض  J = ج

 W = و  ṭ = ط  Ḥ = ح

 H = ه  ẓ = ظ  Kh = خ

 Y = ي  ` = ع  D = د

     Gh = غ  Dh = ذ

     F = ف  R = ر

Ta` marbuta tidak ditampakkan kecuali dalam susunan 

idafa, huruf tersebut ditulis t. Misalnya :  فطانة = faṭậna ;     فطانة

 faṭậnat al-nab i  =النبي

Diftong dan Konsonan Rangkap 

 ữ = او  Aw = او

 ἰ = أي  Ay = اي

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw 

yang didahului dammadan huruf yậ yang didahului kasra 

seperti tersebut dalam tabel. 

Bacaan panjang  

 Ū = او  Ī = اي  Ā = ا

Kata Sandang 

 -wa’l = وال  al-sh = الش  -al = ال
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketika perceraian menjadi alternatif terakhir 

dalam sebuah perkawinan, maka akan banyak dampak 

yang timbul akibat perceraian tersebut. Pembagian  harta 

bersama merupakan salah satu permasalahan yang muncul 

ketika perceraian itu terjadi. Bahkan proses perceraian 

akan menjadi pelik apabila antara suami dan istri saling 

bersengkata mengenai pembagian harta bersama yang 

mereka peroleh selama perkawinan. Harta bersama dalam 

undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 35 

ayat 1 dijelaskan bahwa “Harta benda yang diperoleh 

selama perkawianan menjadi harta bersama”. Artinya 

pasal tersebut menyatakan bahwa harta bersama hanyalah 

meliputi harta benda yang diperoleh suami istri 

sepanjang/selama perkawinan saja, sedangkan harta yang 

diperoleh selain dalam masa itu bukan disebut sebagai 

harta bersama. Harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan disisni diartikan sebagai hasil bentuk 

kerjasama antara suami istri baik antara suami istri sama-

sama bekerja untuk mencari nafkah, sehingga terjadi 

percampuran harta maupun salah satu pihak yang bekerja 

mencari nafkah.
1
 

Sebagaimana ketentuan dalam hukum positif yang 

menyebutkan bahwa harta bersama antara suami dan istri 

adalah semua harta baik benda bergerak, tidak bergerak 

                                                           
1
J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan ( Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2009), 198. 
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dan hutang bersama selama pernikahan. Begitupun 

mengenai  pembagian harta bersama juga disebutkan 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97, maka 

janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 

seperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak 

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian 

dalam pasal 128-129 KUHPerdata, dinyatakan bahwa 

apabila putus tali perkawinan antara suami dan istri maka 

harta bersama itu dibagi dua antara mantan suami dan 

mantan istri.
2
 

Akan tetapi pada penerapan hukum terkait 

pembagian harta bersama, terkadang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam hukum normatif, karena 

kemungkinan ada faktor-faktor tertentu yang 

mempengaruhi perbedaan tersebut. Sehingga tidak 

menutup kemungkinan bagi hakim untuk melakukan 

interpretasi atau melakukan ijtihad meskipun hasil putusan 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku, dengan tanpa mengabaikan rasa keadilan. 

Sebagaimana disebutkan tentang asas penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman dalam undang-undang nomor 48 

tahun 2009  tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 bahwa 

hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat.
3
 

                                                           
2
 Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 1974  Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara,  2012), 352. 
3
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 
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Seperti yang terjadi pada putusan perceraian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn., demi rasa keadilan majelis 

hakim memutus bahwa mantan suami mendapat bagian 

sepertiga (1/3) bagian, dan mantan istri mendapat 

duapertiga (2/3) bagian. Majelis hakim menimbang bahwa 

berdasarkan pasal 80 ayat (4) dan pasal 81 Kompilasi 

Hukum Islam bahwa menjadi kewajiban suami yang dalam 

hal ini adalah penggugat rekonpensi untuk menyediakan 

tempat kediaman, nafkah, biaya rumah tangga, biaya 

perawatan dan pengobatan dan segala sesuatu yang ada 

hubunganya dengan rumah tangga. Tetapi dalam hal ini 

justru sebaliknya, penggugat rekonpensi yang sehari-hari 

bekerja sebagai guru honorer di SD Negeri Wagir 4 tidak 

bisa mencukupi kebutuhan primer dalam berumah tangga, 

sehingga pada tahun 2002 tergugat rekonpensi berangkat 

bekerja di Taiwan dan hal ini dilakukan sampai tiga kali 

bekerja ke Taiwan.
4
 

Dalam putusan tersebut terlihat bahwa majelis 

hakim mengesampingkan aturan yang terdapat dalam 

Kompilasi Hukum Islam, dan kontradiktif dengan aturan 

yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dan 

pasal 128-129 KUHPerdata mengenai pembagian harta 

bersama. Sedangkan terkait dengan pembagian tanggung 

jawab membayar hutang,majelis hakim menetapkan bahwa 

hutang  sebesar Rp 32.000.000 ( Tiga Puluh Dua Juta 

Rupiah) merupakan hutang bersama dan menjadi 

                                                           
4

Dokumen Salinan Putusan Perkara Nomor  

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, Perkara atas Nama Insri binti Ngali melawan 

Sukir bin Sakarso, 42. 
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tanggungan antara mantan istri dan mantan suami untuk 

membayar hutang tersebut.
5
 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis 

tertarik dan merasa hal ini penting untuk diteliti, karena 

putusan tersebut sangat berbeda dengan apa yang terdapat 

dalam undang-undang tentang pembagian harta bersama 

meskipun kita tahu bahwa hakim berhak melakukan 

ijtihad. Hakim dalam memutus perkara yang berbeda 

dengan aturan dan undang-undang merupakan sebuah 

terobosan baru dengan semangat teori hukum progresif, 

yaitu dengan berani keluar dari mainstream pemikiran 

absolutisme hukum, kemudian menjatuhkan putusan sesuai 

dengan kondisi masyarakat. Hal ini akan menjadi kontras 

ketika kita melihat kembali apa yang dianut oleh negara 

Indonesia, Indonesia merupakan negara yang menganut 

supremacy of law yang mengindikasikan segala tindakan 

dan keputusan penyelenggara negara harus berdasarkan 

kepada hukum yang berlaku. Selain itu Indonesia juga 

menganut civil law yang cenderung mengutamakan hukum 

tertulis yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

Oleh sebab itu, setiap putusan hakim di Indonesia harus 

berdasarkan hukum yang tertulis. Hal ini bertujuan untuk 

menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya 

perbedaan putusan hakim yang satu dengan hakim yang 

lainnya.
6
 

Sehingga dalam hal ini perlu diteliti lebih lanjut 

apakah putusan hakim tersebut sudah memenuhi rasa 

                                                           
5
Ibid, 43. 

6
 Erwin, Penegakan Supremasi hukum ( Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 

122. 
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keadilan bagi para pihak. Karena keadilan rentan terhadap 

masalah kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa 

dipahami dalam kerangkanya. Secara garis besar penulis 

akan menggali tentang argumen hakim dalam pembagian 

harta bersama yang menjadi pertimbangan para hakim 

dengan melihat kontribusi antara suami istri dalam 

mencari nafkah selama masa perkawinan yang berdasarkan 

keadilan. Dan konsep keadilan tersebut akan penulis kaji 

dengan konsep keadilan dari teori John Rawls. Karena 

penulis melihat diantara teori keadilan John Rawls secara 

substansi mempunyai kesamaan dengan konsep keadilan 

dalam putusan tersebut yaitu keadilan distributif yang 

memberikan kepada setiap orang berdasarkan 

kontribusinya.
7
 

Bukunya yang berjudul teori tentang keadilan (A 

Theory of Justice) merupakan salah satu teks primer 

didalam filsafat hukum dan politik. John Rawls dipercaya 

sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran 

cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai 

keadilan hingga saat ini. Sehingga dengan melihat dari 

putusan hakim yang tidak sesuai dengan aturan dalam 

Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama 

tersebut, maka Penulis ingin membahas masalah ini dalam 

sebuah Tesis yang berjudul tentang Perspektif Filsafat 

Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun Nomor Perkara 

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. 

  

                                                           
7

 Karen Lebacqz, Teori-teori Keadilan (Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 1986), 52. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan 

keadilan fairness dalam menentukan pembagian 

harta bersama yang melihat peran dan tanggung 

jawab suami istri dalam berumah tangga ? 

2. Bagaimana perspektif keadilan distributif John 

Rawls terhadap dasar pertimbangan hakim dalam 

putusan perkara nomor: 

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk keadilan  hakim dalam 

memutus perkara pembagian harta bersama 

sehingga berbeda dengan ketentuan yang terdapat 

dalam Kompilasi Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif keadilan 

distributif John Rawls tentang dasar pertimbangan 

hakim dalam putusan perkara perceraian yang di 

dalamnya terdapat gugatan tentang pembagian 

harta bersama. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

banyak manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis 

maupun secara praktis diantarnya sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi 

jawaban dan analisa akademik atas putusan hakim 

Pengadilan Agama yang memutus dengan 

mengesampingkan aturan perundang-undangan 

demi mencapai putusan yang adil sesuai kebutuhan 
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masyarakat khususnya dalam putusan-putusan 

pembagian harta bersama yang pembagiannya tidak 

sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Selain itu hasil penelitian 

dapat menjadi bahan informasi atau referensi untuk 

kalangan akademisi yang akan melakukan 

penelitian lanjutan tentang pembagian harta 

bersama dengan konsep keadilan. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi bagi hakim Pengadilan 

Agama dalam pertimbangannya memutus perkara 

di Pengadilan Agama untuk memutus sesuai 

dengan kebutuhan dalam masyarakat, terutama 

permasalahan pembagian harta bersama. Bagi 

masyarakat penelitian ini diharapkan dapat 

menjadikan masyarakat agar lebih memahami 

bahwa pembagian harta bersama bisa disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing 

keluarga dan tidak hanya diputus dengan bagian 

yang sama, serta sebagai bahan informasi kepada 

masyarakat sebagai bentuk pembinaan kesadaran 

hukum sehingga meminimalisir terjadinya sengketa 

terkait pembagian harta bersama dalam proses 

perceraian. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Selama ini dari kalangan mahasiswa maupun 

akademisi banyak yang melakukan penelitian terkait 

dengan pembagian harta bersama dalam perceraian. 

Banyak tema yang membahas tentang masalah tersebut 
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dari berbagai sudut pandang, akan tetapi belum ditemukan 

karya yang membahas pembagian harta bersama  dari sisi 

konsep keadilan menurut perspektif John Rawls.  

Diantara karya yang membahas pembagian harta 

bersama adalah pertama, Menuk Sukma Prabawati yang 

membahas tentang pembagian harta bersama akibat 

perceraian bagi istri yang bekerja dengan menganalisis 

putusan yang pembagiannya untuk suami  2/5 dan untuk 

istri 3/5, hal ini disebabkan karena istri lebih berperan 

dalam mendapatkan ekonomi untuk keluarga. Dalam tesis 

tersebut lebih fokus terhadap dasar hukum yang digunakan 

hakim dalam memutus perkara tersebut, sehingga dalam 

putusannya tidak sesuai dengan dengan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan yaitu lebih fokus terhadap konsep keadilan 

hakim dalm memutus perkara pembagian harta bersama 

yang akan penulis kaji dengan perspektif John Rawls 

tentang keadilan.
8
 

Kemudian yang kedua, yaitu karya Joko Santoso 

yang berjudul “konsep pembagian harta gono gini bagi 

pasangan yang bercera dalam kompilasi hukum Islam 

menurut perpektif filsafat hukum”. Dalam tesis tersebut 

Joko berusaha mengkaji pasal 85-97 terkait dengan harta 

bersama dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum, 

yakni nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. 

Hal ini dengan melihat fenomena sosial yang terjadi 

                                                           
8

 Menuk Sukma Prabawati, Pembagian Harta Bersama Akibat 

Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja(Studi Analisis Putusan Pengadilan 

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

Purwokerto, 2016, akses repository.iainpurokerto.ac.id, 02/12/2018, pkl 

10.00 
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berdasarkan peranan suami dan istri dalam keluarga. 

Berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu penulis 

berusaha mengkaji suatu putusan dengan teori keadilan 

sehingga diharapkan hakim dalam memutus perkara 

tersebut bersifat progresif ketika tidak sesuai dengan 

undang-undang.
9
 

Untuk karya yang ketiga, yaitu terkait dengan 

pelaksanan pembagian harta bersama dalam praktek di 

Pengadila Agama, dalam tesis tersebut berusaha mengkaji 

hukum normatif dengan pendekatan yuridis-empiris 

sehingga dapat dalam hal ini penulis mengetahui 

bagaimana penerapan undang-undang terkait pembagian 

harta bersama. Bahwa hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan dalam pembagaian harta bersama masing-

masing berhak 1/2 (seperdua) kecuali ada ketentuan lain 

dalam perjanjian perkawinan.
10

 Hal ini tentu sangat 

berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di 

mana dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap 

analisa putusan Pengadilan Agama terkait keadilan dalam 

pembagian harta bersama yang dikaji dengan teori 

keadilan pula.  

  

                                                           
9

 Joko Santoso, Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi 

Pasanganyang Bercera Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perpektif 

Filsafat Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015, akses digilib.uin-suka.ac.id, 

02/12/2018, pkl. 10.30. 
10

 Elti Yunani, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) 

Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung, Tesis Universitas 

Diponegoro, 2009, akses repository.undip.ac.id, 02/12/2018, pkl. 11.00. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian yang peneliti lakukan adalah 

penelitian literatur (kepustakaan), yaitu serangkaian 

kegiatan pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan 

dipecahkan.
11

 Dalam penelitian ini yang menjadi data 

literatur adalahsalinan putusan Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, untuk memperoleh informasi 

yang diperlukan dalam penyusunan data yang akan 

diteliti sesuai dengan topik penelitian. Adapun 

langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 

penelitian literatur adalah seorang peneliti harus 

menentukan topik penelitian dan kemudian melakukan 

kajian yang berkaitan dengan teori yang digunakan 

dalam penelitian. Dalam mengumpulkan teori peneliti 

akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 

dari kepustakaan yang berhubungan.  

Sedangkan pendekatan penelitian 

merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan 

sebagai alat bantu untuk melakukan penelitian. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

filsafat hukum sebagai alat bantu untuk melakukan 

penelitian. Sedangkan teori merupakan seperangkat 

konstruk (konsep), definisi, proposal yang berfungsi 

untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui 

                                                           
11

 M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), 27. 
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spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat 

berguna untuk menjelaskan dan meramalkan 

fenomena.
12

 Kemudian dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori keadilan John Rawls yang secara 

umum menyatakan bahwa keadilan tidak berarti 

kemerataan absolut, akan tetapi keadilan yang bijak 

pada setiap individu dalam kondisi asali manusia 

ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama 

dalam sebuah kompetisi berdasarkan kontribusi dari 

individu tersebut. Sehingga dalam penelitian ini 

peneliti berusaha mengkaji dasar pertimbangan hakim 

dan konsep keadilan dari putusan hakim Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun perkara Nomor 

0922/Pdt.G/2014/Kb.Mn menggunakan teori tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan 

pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan 

penelitian dengan memilih lokasi penelitian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan 

menganalisis salah satu putusan perkara tentang 

perceraian yang di dalamnya mengandung gugatan 

rekonpensi terkait harta bersama. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan rujukan penulis 

dalam menyusun penelitian ini merupakan data yang 

diperoleh dari hasil analisis sumber data pustaka. 

Sumber data disini di bagi dua yaitu: 

                                                           
12

 Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), 52. 
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang 

diperoleh atau dikutip langsung oleh peneliti 

dari sumber asli yakni salinan putusan hakim di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, perkara 

Nomor 0922/Pdt.G/2014/Kb.Mn. Kemudian A 

Theory of Justice karya John Rawls. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang 

diperoleh dari sumber yang sudah ada yakni 

sumber pustaka yang membahas tentang konsep 

analisis salinan putusan berdasarkan 

pertimbangan hakim dengan tuajuan rasa 

keadilan. Adapun sumber data sekunder yang 

menjadi pendukung adalah: 

1) Sony Dewi Judiasih, Harta Benda 

Perkawinan (Kajian terhadap Kesetaraan 

Hak dan Kedudukan Suami Istri atas 

Kepemilikan Harta dalam Perkawinan). 

Bandung: PT. Refika Aditama, 2015. 

2) Erwin,Penegakan Supremasi hukum. 

Jakarta: Sinar Grafika, 2014. 

3) M. Yahya Harahap, Kedudukan, 

Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. 

Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 

4) J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan. 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009. 

5) Karen Lebacqz, Teori-Teori Keadilan. 

Bandung: Nusa Media, 2015. 
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6) M.  Anshary MK, Hukum Perkawinan di 

Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010. 

7) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara 

Perdata di Lingkunagan Peradilan Agama. 

Jakarta: Kencana, 2006. 

8) Moedjono, Pengantar Ilmu Hukum dan 

Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: 

Universitas Terbuka, 2008. 

9) Hari Sangka, Hukum Pembuktian Dalam 

Perkara Perdata Untuk Mahasiswa & 

Praktisi. Bandung: CV. Mandar Maju, 

2005. 

10) Satjipto, Hukum dan Masyarakat. Bandung: 

Angkasa, 1990. 

11) Irwan Soehartono, Metode Penelitian 

Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2005. 

12) Soepomo, Hukum Acara Perdata. Jakarta: 

Padya Paramita, 1993. 

13) Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan 

Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010. 

4. Teknik Pengumpulan  Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan data terkait dengan topik penelitin yang 

sedang diteliti. Untuk memperoleh keakuratan data, 

peneliti melakukan pengumpulan data dari 

dokumentasi. Dokumentasi yaitu informasi yang 
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peneliti peroleh lewat fakta yang tersimpan dalam 

bentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan 

dan sebagainya, dan dalam penelitian ini yaitu dalam 

bentuk salinan putusan perkara. Data dokumen seperti 

ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi 

di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan 

teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut 

sehingga tidak sekedar sebagai barang tidak 

bermakna.
13

 Dalam hal ini peneliti berusahamencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan di mana pada penelitian ini adalah salinan 

putusan merupakan salah satu data dalam bentuk 

dokumen. Dalam hal ini dipergunakan untuk mencari 

data-data statistik atau dokumen-dokumen tertulis 

yang ada kaitannya dengan fokus penelitian yang akan 

diteliti. 

Selain itu penulis penulis juga 

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang 

berkesinambungan (koheren) dengan objek 

pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam 

kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan 

cara: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-

data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna dan 

koherensi makna antara yang satu dengan 

yang lain.
14

 Dalam hal ini penulis 

                                                           
13

Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif (Malang: YA3, 2009), 40. 
14

 Sangadji, Etta Mamah dan Sopiah, Metodologi Penelitian: 

Penelitian Praktis Dalam Penelitian ( Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200. 
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melakukan pemeriksaan terhadap salinan 

putusan perkara pembagian harta bersama 

yang sudah terkonsep sesuai dengan 

rumusan yang penulis tentukan sebelumnya. 

b. Organizing, yakni menyusun data-data yang 

diperoleh dengan kerangka yang sudah 

direncanakan sebelumnya yang dibuat 

berdasarkan sistematika pertanyaan-

pertanyaan dalam rumusan masalah. 

c. Penemuan hasil penelitian, yakni 

melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

penyusunan data dengan mengguganakan 

kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah 

ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan 

tertentu yang merupakan hasil jawaban dari 

rumusan masalah.
15

 Penulis melakukan 

analisis terhadap salinan putusan tersebut 

dengan perspektif teori John Rawls untuk 

menemukan kesimpulan. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data 

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih 

mana yang penting dan dan yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh 

                                                           
15

Singarimbun Misri dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey 

(Jakarta: LP3IES, 2008), 191. 
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diri sendiri maupun orang lain.
16

 Dalam pengolahan dan 

analisis data peneliti menggunakan metode analisis isi 

(content analysis). Analisis isi adalah suatu teknik 

penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang 

valid dari sebuah dokumen melalui usaha dengan 

menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara 

objektif dan sistematis.  

Proses analisa data dalam penelitian ini 

dimulai dengan menelaah data yang ada yaitu salinan 

putusan Pengadilan Agama nomor perkara 

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn., prosesnya yaitu 

membaca berulang-ulang dan menelaah. Kemudian 

melakukan reduksi data yang dilakukan dengan cara 

membuat abstraksi, dan langkah selanjutnya yaitu 

menyusun satuan-satuan dalam bab-bab yang sesuai 

dengan urutan pola berpikir yang telah ditentukan. 

Satuan-satuan tersebut kemudian dikategorikan dengan 

usaha penyederhanaan data dan menganalisis dengan 

teori yang telah ditentukan yaitu keadilan distributif 

John Rawls, sehingga bisa diambil sebuah kesimpulan 

dari analisis tersebut. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun dalam lima bab 

pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara 

sistematis. Adapun rancangan sistematika pembahasan 

tesis ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
16

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: AlfaBeta, 

2012). 89. 
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Bab pertama pendahuluan, yang mana 

pendahuluan merupakan gambaran umum dari tesis ini 

yang mencakup latar belakang masalah,dalam bagian ini 

menjelaskan  serta mengargumentasikan tentang 

permasalahan sehingga perlu adanya penelitian oleh 

penulis. Kemudian rumusan masalah, yaitu tentang 

permasalahan apa yang akan dikaji dari fenomena yang 

ada. Tujuan penelitian, menjelaskan tujuan dari penelitian 

dilakukan. Setelah itu akan dijelaskan terkait kegunaan 

penelitian, di sisni menjelaskan mengenai kegunaan dari 

penelitian yang akan dilakukan. 

Kajian terdahulu, menguraikan penelitian 

terdahulu sehingga bisa menjadi bahan perbandingan buat 

penulis untuk membedakan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. Metode penelitian, menjelaskan tentang 

metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut. 

Pada bab ini juga dibahas tentang teknik pengumpulan 

data, teknik analisa data, dan pengecekan keabsahan data 

sehingga di peroleh data yang akurat sesuai dengan topik 

penelitian. 

Bab kedua yaitu kerangka teori, menjelaskan 

suatu landasan teori untuk analisa sehubungan dengan 

dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan 

konsep keadilan terkait pembagian harta bersama dalam 

perceraian. Dalam bab ini akan di uraikan terkait teori 

filsafat hukum keadilan John Rawls, yang meliputi nilai-

nilai keadilan John Rawls, dan prinsip keadilan John 

Rawls.  Sehingga dengan teori tersebut peneliti berharap 

bisa menganalisa salinan putusan perkara pembagian harta 

bersama dengan tepat sasaran. 
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Bab ketiga yaitu paparan hasil penemuan yang 

peneliti peroleh di dari lapangan dan data dokumen. Di sini 

peneliti berusaha menguraikan secara singkat mengenai 

gambaran umum profil Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun. Hal ini bertujuan untuk mengetahui setting 

historis yang mungkin mempengaruhi putusan perkara 

yang sedang peneliti kaji. Selain itu juga memberi 

gambaran tentang duduk perkara yang peneliti temukan 

selama proses penelitian. Selain itu dalam bab ini berisi 

penjelasan tentang dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara pembagian harta bersama di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun. 

Bab keempat yaitu tentang perspektif keadilan 

John Rawls terhadap salinan putusan dan dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkaraterkait  

pembagian harta bersama setelah perceraian. Dalam bab 

ini peneliti berusaha menganalisa hasil penelitian yang di 

dapat dari dokumen yaitu salinan putusan perkara dari 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan 

menggunakan teori keadilan John Rawls. 

Bab kelima yaitu penutup, pada bab ini berisi 

kesimpulan dari analisa antara hasil penelitian terkait 

konsep keadilan hakim tentang pembagian harta bersama 

dengan teori keadilan John Rawls. 
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BAB II 

TELAAH FILSAFAT HUKUM KEADILAN JOHN 

RAWLS 

 

A. Keadilan Sebagai Fairness 

1. Gagasan Utama Keadilan Fairness 

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat 

hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep 

keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli 

pemikiran satu orang ahli saja. Banyak  para pakar dari 

berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu 

keadilan. Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, R. 

Dowkrin, R. Nozick dan Posner sebagian nama yang 

memberikan jawaban tentang konsep keadilan. Dari 

beberapa nama tersebut John Rawls, menjadi salah satu 

ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, 

hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, 

tidak akan melewati teori yang dikemukakan oleh John 

Rawls. Terutama melalui karyanya A Theory of Justice, 

Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika 

kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya 

sebagai salah seorang yang memberi pengaruh 

pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai 

nilai-nilai keadilan hingga saat ini. 

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara 

moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda 

atau orang serta keadilan merupakan perkataan yang di 

agungkan dan di idamkan oleh setiap orang dimanapun 

mereka berada. Menurut sebagian besar teori keadilan 

memilki tingkat kepentingan yang besar. Intinya, 

18 
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keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya 

atau sesuai dengan porsinya, adil tidak harus merata 

berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat 

subyektif. 

Hukum dan keadilan adalah permasalahan lama 

akan tetapi selalu menarik perhatian antara keduanya. 

Meskipun secara aktual setiap kali kita dihadapkan 

dengan sikap kritis terhadap hukum dan keadilan, 

namun tidak dapat disangkal bahwa kehidupan bersama 

tetap memerlukan hukum dan keadilan itu. Pada 

dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, 

kebenaran dan hukum, karena hal itu merupakan nilai 

dan kebutuhan asasi bagi masyarakat manusia yang 

beradab. Keadilan adalah milik dan untuk semua orang 

serta segenap masyarakat dan tidak adanya keadilan 

akan menimbulkan kehancuran dan kekacauan 

keberadaan serta eksistensi masyarakat itu sendiri. 

Bahkan perbedaan sikap dan kebencian terhadap orang 

lain tidak boleh mengakibatkan sikap yang tidak adil. 

Menurut John Rawls keadilan merupakan kebajikan 

utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran 

dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan 

dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia 

tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak 

peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi 

atau dihapuskan jika tidak adil.
17

 

Tujuan utama Rawls dalam teori keadilan adalah 

untuk menyajikan konsep keadilan yang 

                                                           
17

 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Belknap Press, 1999), 

5. 
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menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak 

sosial yang diungkapkan oleh Locke, Rousseau, dan 

Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Untuk 

melakukan hal ini Rawls tidak menganggap kontrak 

sebagai satu-satunya cara untuk memahami masyarakat 

tertentu atau untuk membangun bentuk pemerintahan 

tertentu. Namun, gagasan yang menandainya adalah 

bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar 

masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal 

ini adalah prinsip yang akan diterima oleh orang-orang 

yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan 

mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan 

kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan 

mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka 

menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki 

dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. 

Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini 

dalam teori John Rawls disebut dengan keadilan 

sebagai fairness. Dalam keadilan sebagai fairness, 

posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam 

dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asali ini 

tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi 

sebagai kondisi primitif kebudayaan. Ia dipahami 

sebagai situasi hipotesis yang dicirikan mengarah pada 

konsepsi keadilan tertentu.
18

 

Diantara bentuk-bentuk esensial dari situasi ini 

adalah bahwa tak seorang pun tahu tempatnya, posisi 

atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula 
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yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, 

dan semacamnya dalam distribusi aset serta kekuatan 

alam. Rawls mengasumsikan bahwa pihak-pihak dalam 

posisi asali tidak mengetahui konsep mereka tentang 

kebaikan atau kecenderungan psikologis mereka. 

Prinsip-prinsip keadilan dipilih dalam keadaan tanpa 

pengetahuan. Hal ini memastikan bahwa tak seorang 

pun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip-

prinsip dengan hasil peluang natural atau kontingensi 

situasi sosial. Karena semuanya sama-sama disituasikan 

dan tak seorang pun mampu merancang prinsip-prinsip 

yang mendukung kondisi khususnya, prinsip keadilan 

adalah hasil dari persetujuan dan tawar menawar yang 

fair.
19

 

Keadilan sebagai fairness menyatakan bahwa 

seseorang diwajibkan melakukan perannya 

sebagaimana ditentukan oleh aturan institusi ketika dua 

kondisi dipenuhi yaitu institusinya adil yakni memenuhi 

dua prinsip keadilan, kemudian kondisi selanjutnya 

yaitu orang secara sukarela menerima keuntungan dari 

peluang yang ditawarkannya demi mengejar 

kepentingannya. Gagasan utamanya adalah bahwa 

ketika sejumlah orang terlibat dalam kerja sama yang 

saling menguntungkan sesauai dengan aturan, lantas 

membatasi kebebasan mereka agar memberikan 

keuntungan untuk semua orang, mereka yang patuh 

pada batasan punya hak mendapat kepatuhan serupa 

dari orang-orang yang mendapat keuntungan dari 
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ketundukan mereka. Kita tidak akan mendapatkan 

sesuatu dari kerja kooperatif orang lain tanpa 

melakukan peranan kita. Dua prinsip keadilan 

menentukan bagian yang fair dalam kasus institusi yang 

dimiliki struktur dasar. Jadi jika tatanan ini adil, setiap 

orang menerima bagian yang fair ketika semua 

melakukan bagian peranannya.
20

 

2. Argumen-argumen bagi Prinsip Fairness 

Rawls berusaha menelaah mengapa prinsip-

prinsip tersebut dipilih dalam posisi asali dan peran 

prinsip-prinsip tersebut dalam menstabilkan kerja sama 

sosial. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian 

mendasar dari sebuah konsepsi tentang hak, selain itu 

prinsip-prinsip tersebut mendefinisikan ikatan-ikatan 

institusional kita dan bagaimana kita bisa terikat satu 

sama lain. Dari sudut pandang teori keadilan, tugas asali 

yang paling penting adalah mendukung dan 

meningkatkan lembaga-lembaga yang adil. Tugas ini 

terdiri atas dua bagian, yang pertama kita harus patuh 

dan melakukan andil kita dalam lembaga-lembaga yang 

adil ketika lembaga-lembaga itu ada dan diterapkan 

pada kita, kedua kita mesti membantu pembentukan 

pengaturan-pengaturan yang adil ketika pengaturan 

demikian tidak adil, setidak-tidaknya ketika ini bisa 

dilakukan dengan biaya rendah bagi kita.  

Selanjutnya jika struktur masyarakat adalah adil 

atau adil sejauh yang mungkin diharapkan menurut 

keadaan yang berlaku, setiap orang punya tugas asasi 
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untuk mengerjakan apa yang diharuskan padanya. 

Setiap orang terikat tanpa pandang tindakan sukarela, 

performatif atau perbuatan-perbuatan lainnya. Yang 

menjadi pertanyaan kita sekarang adalah mengapa 

prinsip ini, dan bukan prinsip lain yang dipakai. Seperti 

dalam kasus lembaga, tidak ada jalan bagi kita 

asumsikan saja begitu, pihak-pihak yang ada untuk 

menelaah semua prinsip yang mungkin diajukan. 

Kebanyakan posibilitas tidak didefinisikan dengan jelas 

dan diantara semua itu mungkin tidak ada pilihan 

terbaik. Untuk menghindari kesulitan-kesulitan ini saya 

menyarankan, sebagaimnanya sebelumnya, agar sebuah 

pilihan dibuat dari sebuah daftar singkat prinsip-prinsip 

tradisional dan familiar. Untuk menangani persoalan 

ini, disini Rawls hanya menyebutkan alternatif 

ultilitarian untuk tujuan dan klarifikasi, serta untuk 

memperingkas argumen.
21

 

Kini pilihan prinsip bagi individu sangat 

disederhanakan oleh fakta bahwa prinsip-prinsip bagi 

lembaga sudah diadopsi. Alternatif-alternatif yang 

mudah diterapkan disempitkan menjadi alternatif-

alternatif yang merupakan sebuah konsepsi koheren 

tugas dan kewajiban ketika digabungkan dengan kedua 

prinsip keadilan. Pembatasan ini sangat penting 

berkaitan dengan prinsip-prinsip definitif itu bagi 

ikatan-ikatan institusional kita. Jadi, dapat diandaikan 

orang-orang yang berada dalam posisi asali, setelah 

menyepakati kedua prinsip keadilan, mempunyai 
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pilihan prinsip utilitas dalam (varian apa saja) sebagai 

standart bagi tindakan-tindakan individual. Sekalipun 

tidak ada kontradiksi dalam pengandaian ini, 

pengadopsian prinsip utilitarian akan mengarah pada 

sebuah konsepsi inkoheren tentang hak. Kriteria bagi 

lembaga dan perseorangan ini tidak cocok, jika dipakai 

bersamaan. Hal ini terutama amat jelas dalam situasi-

situasi di mana seseorang memegang posisi sosial yang 

diatur oleh prinsip-prinsip keadilan. Misalnya, kasus 

seorang warga negara yang memutuskan bagaimana 

memilih antara berbagai partai politik, atau seorang 

kasus seorang anggota dewan legislatif yang 

menimbang-menimbang untuk mendukung suatu 

peraturan perundang-undangan atau tidak.  Asumsinya, 

bahwa individi-individi tersebut adalah anggota suatu 

masyarakat tertata baik yang mengadopsi kedua prinsip 

keadilan bagi lembaga dan prinsip utilitas bagi 

perseorangan.
22

 

Sehingga hal yang paling sederhana yang harus 

dilakukan adalah menggunakan kedua prinsip keadilan  

sebagai bagian dari konsepsi hak bagi individu. Rawls 

mendefinisikan tugas asasi keadilan sebagai tugas untuk 

mendukung dan memperluas pengaturan yang 

memuaskan prinsip-prinsip tersebut. Jadi jelas sudah 

bahwa tugas dan kewajiban kita untuk menerima 

pengaturan-pengaturan yang ada boleh jadi kadang-

kadang disingkirkan. Hal ini bergantung pada prinsip-

prinsip hak, yang boleh jadi membenarkan 
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ketidakpatuhan dalam kondisi-kondisi tertentu, setelah 

menimbang semua aspek yang ada. Sementara semua 

kewajiban dijustifikasi oleh prinsip fairness, ada banyak 

kewajiban alamiah, positif dan negatif. Diantara contoh 

kewajiban-kewajiban alamiah adalah kewajiban untuk 

menolong orang lain ketika ia membutuhkan dan berada 

dalam bahaya, dengan syarat orang itu bisa 

melakukannya tanpa membahayakan dirinya sendiri, 

kewajiban untuk tidak menyakiti atau mengganggu 

orang lain, dan kewajiban untuk tidak menyebabkan 

penderitaan yang tidak perlu. Yang pertama dari 

kewajiban-kewajiban ini yaitu kewajiban saling 

membantu adalah kewajiban positif (kewajiban untuk 

melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain). 

Sementara dua kewajiban terakhir adalah kewajiban 

negatif karena mengharuskan kita untuk tidak 

melakukan sesuatu yang buruk.  

Perbedaan antara kewajiban positif dan 

kewajiban negatif hanya berkenaan dengan persoalan 

prioritas, karena tampak memungkinkan untuk 

menyatakan bahwa kewajiban negatif lebih punya 

penekanan dari pada kewajiban positif. Sedangkan 

kewajiban alamiah biasanya dicirikan dengan 

diterapkannya kewajiban itu tanpa mengindahkan 

tindakan sukarela kita. Selain itu, kewajiban ini tidak 

ada kaitan dengan yang dibutuhkan institusi-institusi 

atau praktik-praktik sosial, kandungan kewajiban itu 

tidak secara umum ditentukan oleh sebuah aturan. Salah 

satu tujuan hukum nasional adalah menjamin 

pengakuan keajiban-kewajiban tersebutdalam perilaku 
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negara. Dari sudut pandang keadilan sebagai fairness, 

kewajiban alamiah fundamental adalah kewajiban 

tentang keadilan. Kewajiban ini mengharuskan kita 

untuk mendukung dan menyesuaikan dengan institusi-

institusi yang adil dan bisa diterapkan pada kita.
23

 

 

B. Keadilan Yang Bersifat Distributif 

1. Prinsip-prinsip Keadilan Distributif 

Prinsip-prinsip keadilan bisa berfungsi sebagai 

bagian dari doktrin ekonomi politik. Dalam hal ini 

Rawls merumuskan dua prinsip keadilan distributif 

sebagai berikut: 

a. The greatest equal principle,  

Bahwa setiap orang harus memiliki hak yang 

sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas 

kebebasan yang sama bagi semua orang. Hal ini 

merupakan sesuatu yang paling mendasar (hak asasi) 

yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, 

hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama 

bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip 

kesamaan hak). Prinsip kesamaan hak merupakan 

prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya 

berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang 

dimiliki setiap orang. 

Dalam membahas prinsip kebebasan Rawls 

berusaha menghindari perdebatan tentang makna 

kebebasan. Karena Rawls beranggapan bahwa 

perdebatan tersebut tidak berkaitan dengan definisi 
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sama sekali, tapi lebih cenderung dengan nilai-nilai 

relatif dari sejumlah kebebasan ketika saling 

bertentangan. Jadi, orang bisa berpendapat bahwa 

kebebasan orang-orang modern lebih besar nilainya 

dibanding kebebasan orang-orang kuno. Ketika kedua 

jenis kebebasan itu berakar kuat dalam cita-cita 

manusia, kebebasan berpikir dan kebebasan suara hati, 

kebebasan perseorangan dan kebebasan sipil, tidak 

boleh dikorbankan demi kebebasan politik, atau demi 

kebebasan untuk berpartisipasi secara setara dalam 

urusan politik.
24

 

Dalam hal ini Rawls mengasumsikan bahwa 

kebebasan dapat selalu dijelaskan dengan sebuah 

rujukan pada tiga hal, para pelaku yang bebas, batasan-

batasan atau pelarangan yang dibebaskan dari mereka, 

dan apa yang bebas atau tidak boleh mereka lakukan. 

Oleh karena itu, deskripsi umum dari kebebasan adalah 

seseorang atau orang-orang yan bebas atau tidak bebas 

dari suatu batasan atau serangkaian batasan untuk 

dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Kelompok atau 

pun orang perorang boleh jadi bebas atau tidak bebas, 

dan  batasan-batasan bisa bervariasi mulai dari 

kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh hukum 

hingga pengaruh memaksa yang timbul dari opini 

publik dan tekanan sosial. Sebagian besarnya Rawls 

membahas kebebasan dalam hubungannya dengan 

batasan-batasan konstitusional dan hukum. Dalam 

kasus-kasus ini kebebasan adalah struktur institusi 
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tertentu, sebuah sistem tertentu dari aturan-aturan 

publik yang menentukan hak dan kewajiban. Dengan 

latar belakang ini, kebebasan selalu mempunyai bentuk 

tiga bagian seperti disebutkan sebelumnya. 

Sebagaimana ada berbagai jenis agen yang mungkin 

bebas orang, kelompok, dan negara, maka ada pula 

berbagai jenis kondisi yang membatasi mereka dan 

tidak terhingga berbagai macam hal yang bebas atau 

terlarang untuk mereka lakukan. Dalam pengertian ini, 

ada berbagai macam kebebasan yang satu ketika 

mungkin berguna jika dibeda-bedakan. Maka, 

perbedaan-perbedaan ini dapat dibuat tanpa 

memamarkan perbedaan pengertian tentang kebebasan. 

Jadi, orang mempunyai kemerdekaan untuk 

melakukan sesuatu ketika mereka bebas dari batasan-

batasan tertentu baik untuk melakukannya maupun 

untuk tidak melakukannya, dan ketika apa yang mereka 

lakukan ataupun tidak mereka lakukan, dilindungi dari 

campur tangan orang lain. Jika kita menganggap 

kebebasan kata hati seperti didefinisikan oleh hukum, 

maka individi-individu mempunyai kebebasan ini 

ketika mereka bebas untuk mengejar kepentingan 

moral, filosofis atau religius mereka, tanpa batasan-

batasan hukum yang mengharuskan mereka ikut serta 

dalam bentuk religius atau praktik lain apapun, dan 

ketika orang lain mempunyai kewajiban hukum untuk 

tidak mencampuri.
25
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Penting untuk diakui bahwa kebebasan-

kebebasan dasar harus di nilai sebagai satu keseluruhan, 

sebagai satu sistem. Yakni, nilai sebuah kebebasan 

normalnya tergantung pada spesifikasi dari kebebasan-

kebebasan yang lain, dan ini harus dipertimbangkan 

dalam menyususn konstitusi dan dalam legislasi secara 

umum. Jika benar bahwa kebebasan yang lebih besar 

adalah lebih baik, ini berlaku terutama bagi sistem 

kebebasan secara keseluruhan, dan bukan untuk setiap 

kebebasan khusus. Jadi jelas, ketika kebebasan-

kebebasan dibiarkan tidak terbatasi, mereka akan saling 

bertabrakan satu sama lain. Untuk menggambarkan 

dengan contoh yang jelas, aturan-aturan tertentu 

diperlukan untuk sebuah diskusi yang cerdas dan 

bermanfaat. Tanpa dukungan prosedur penyelidikan dan 

perdebatan yang masuk akal. Dalam kasus ini penting 

untuk dibedakan antara aturan tata tertib dan arturan-

aturan yang membatasi isi pembicaraan. Jika aturan tata 

tertib membatasi kebebsan kita, ketika kita tidak bisa 

berbicara kapanpun kita ingin, maka mereka dibutuhkan 

untuk memperoleh manfaat dari kebebasan ini.  

Kebebasan menjadi tidak setara ketika satu 

golongan orang mempunyai kebebasan lebih besar dari 

pada yang lain, atau mempunyai kebebasan yang 

kurang luas dibanding yang seharusnya. Sekarang, 

semua kebebasan dari kewarganegaraan yang setara, 

harus sama untuk setiap anggota masyarakat. Akan 

tetapi terkadang ketidakmampuan untuk mengambil 

manfaat dari hak dan peluang seseorang sebagai akibat 

dari kemiskinan dan kebodohan dan kurangnya sarana 
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secara umum, diperhitungkan sebagai beberapa hal 

yang batasan-batasan yang menentukan dalam 

kebebasan.
26

 

b. The difference principle dan the principle of (fair) 

equality of opportunity.  

Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan 

yang terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, 

serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan 

kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus 

terbuka bagi semua orang. The difference principle dan 

the principle of (fair) equality of opportunity 

merupakan prinsip perbedaan obyektif artinya kedua 

prinsip tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas 

pertukaran hak dan kewajiban para pihak sehingga 

secara obyektif diterima adanya perbedaan pertukaran 

asalkan memenuhi syarat good faithand fairness. 

Dengan demikian prinsip pertama dengan prinsip kedua 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sesuai 

dengan azas proporsionalitas, keadilan Rawls ini akan 

terujud apabila kedua syarat tersebut diterapkan secara 

komprehensif. Dengan penekananya yang begitu kuat 

pada pentinya memberi peluang sama bagi semua 

pihak, Rawls berusaha agar keadilan tidak terjebak 

dalam ekstrem kapitalisme di satu pihak dan sosialisme 

di lain pihak. Menurut Rawls apabila The difference 

principle dan the principle of (fair) equality of 

opportunity berkonflik, maka the principle of (fair) 

equality of opportunity harus lebih diprioritaskan. 
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Sehingga dalam hal ini keadilan dalam arti bahwa tidak 

hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan 

yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai 

manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut 

juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang 

beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, 

pertanggungjawaban moralitas, kelebihan dari mereka 

yang beruntung harus ditempatkan pada bingkai 

kepentingan kelompok mereka yang kurang beruntung. 

The difference principle tidak menuntut manfaat yang 

sama bagi semua orang melainkan manfaat yang 

sifatnya timbal balik. Misalnya pekerja yang terampil 

tentunya akan lebih dihargai dari pekerja yang tidak 

terampil. Di sini keadilan sebagai fairness sangat 

menekankan asas resiprositas, namun bukan berarti 

sekedar simply reciprocity, di mana distribusi kekayaan 

dilakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan obyektif 

di anggota masyarakat. Dalam keadilan distributif yang 

dipolakan dalam hubungan negara dengan warga 

negara, konsep distribusi-proporsional yang terkandung 

di dalamnya dapat ditarik ke perspektif hubungan 

kontraktual para pihak. 

Rawls berusaha mengasumsikan kurva indiferen 

sekarang mempresentasikan distribusi yang dinilai 

sama-sama adil. Maka prinsip perbedaan adalah 

konsepsi yang sangat egalitarian dalam pengertian 

bahwa terdapat distribusi yang membuat dua pihak 

diuntungkan (pembatasan pada dua pihak adalah untuk 

menyederhanakan), distribusi yang sama dipilih. Kurva 
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indiferen secara aktual terdiri dari garis vertikal dan 

lurus yang berpotongan disudut kanan pada garis 45
o 

(dengan mengasumsikan interpretasi mendasar dan 

interpersonal dari poros). Bagaimanapun situasi 

masing-masing pihak diperbaiki, tidak ada pencapaian 

dari sudut pandang prinsip perbedaan kecuali jika pihak 

lain mendapatkan capaian juga.
27

 

Untuk menggambarkan prinsip perbedaan, 

pertimbangan distribusi pendapatan diantara kelas-kelas 

sosial. Anggaplah bahwa berbagai kelompok 

pendapatan berkorelasi dengan individu-individu 

representatif membuat kita bisa menilai distribusi 

dengan mengacu pada harapan-harapan mereka. 

Sekarang mereka yang mengawali sebagai anggota 

kelas pengusaha dalam demokrasi mempunyai prospek 

yang lebih baik dibanding mereka yang berawal dari 

kelas buruh terdidik. Tampaknya hai ini akan menjadi 

benar bahkan ketika ketimpangan sosial yang ada 

sekarang ini dihapuskan. Maka, apa yang dapat 

menjustifikasi jenis ketimpangan dalam prospek hidup 

ini? Menurut prinsip perbedaan, hal itu bisa di 

justifikasi hanya jika perbedaan harapan adalah 

menguntungkan orang representatif yang tidak 

beruntung, dalam hal ini pekerja tak terdidik yang 

representatif. Ketimpangan harapan ini hanya 

diperbolehkan jika pengurangannya akan mejadikan 

kelas pekerja lebih dirugikan. Dengan syarat mengenai 
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posisi-posisi yang terbuka pada prinsip kedua, dan 

prinsip kebebasan secara umum, harapan yang lebih 

besar yang didapat para pengusaha mendorong mereka 

untuk melakukan hal-hal yang memunculkan prospek 

jangka panjang kelas pekerja. Prospek mereka yang 

lebih baik menjadi insentif sehingga proses ekonomi 

menjadi lebih efisien, inovasi berlangsung dengan 

cepat, dan lain-lain. Akhirnya, hasilnya tersebar 

keseluruh sistem dan ke orang-orang yang tidak 

beruntung.  

Dalam hal ini Rawls tidak membahas sejauh 

mana hal-hal ini benar. Poinnya adalah bahwa hal 

semacam ini harus diungkapkan jika ketimpangan-

ketimpangan tersebut hendak dibuat adil oleh prinsip 

perbedaan. Rawls membuat sedikit penilaian tentang 

prinsip ini, pertama dalam menerapkannya, orang harus 

membedakan antara dua kasus. Kasus pertama adalah 

kasus dimana harapan orang-orang yang tidak 

diuntungkan dimaksimalkan (tentu, tunduk pada 

batasan-batasan yang telah disebutkan). Tidak adanya 

perubahan harapan dari mereka yang diuntungkan dapat 

memperbaiki situasi dari orang-orang yang tidak 

beruntung. Tatanan terbaik mendapatkan apa yang 

disebut skema yang adil secara sempurna. Kasus kedua 

adalah kasus dimana harapan orang-orang lebih 

berkemampuan setidaknya memberi sumbangan pada 

kesejahteraan orang-orang yang lebih tidak beruntung. 

Yakni, jika harapan mereka dikurangi, prospek orang-

orang yang kurang beruntung juga akan berkurang, 

namun capain maksimalnya belum didapat. 
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Bahkan harapan yang semakin tinggi dari orang-

orang yang lebih mampu akan meningkatkan harapan 

mereka yang berada di posisi terbawah. Skema 

semacam ini adil, namun  bukan penataan adil yang 

terbaik. Suatu skema dikatakan tidak adil ketika 

harapan-harapan yang lebih tinggi, satu atau lebih 

diantaranya bersifat eksesif. Jika harapan tersebut 

dikurangi, situasi orang-orang yang lemah akan 

membaik. Seberapa tidak adil suatu tatanan, itu 

bergantung pada pelanggaran prinsip keadilan lainnya.  

Meskipun prinsip perbedaan adalah prinsip yang 

memaksimalkan, namun terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kasus yang menjadi tatan terbaik. 

Masyarakat harus berupaya menghindari wilayah di 

mana kontribusi marjinal dari mereka yang kaya adalah 

negatif, sebab hal ini tampaknya merupakan kesalahan 

yang lebih besar daripada melesetnya skema terbaik 

ketika kontribusi-kontribusi bersifat positif. Perbedaan 

yang lebih besar antara kaya dan miskin membuat si 

miskin makin miskin, dan hal ini melanggar prinsip 

keuntungan bersama dan juga kesetaraan demokratis. 

Sehingga sebagai hasil dari sejumlah asumsi Rawls, 

prinsip kedua berbunyi sebagai berikut: Ketimpangan 

sosial dan ekonomi ditata sedemikian rupa hingga 

mereka (a) memberi keuntungan terbesar pada 

kelompok yang paling lebih dan (b) semua posisi dan 

jabatanterbuka bagi semua orang dalam kondisi 

kesetaraan peluang yang fair. Akhirnya, Rawls 

mengatakan bahwa prinsip perbedaan gagasan yang 

diungkapkannyadapat dengan mudah diakomodasikan 
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pada konsepsi umum tentang keadilan. Bahkan 

konsepsi umumnya adalah prinsip perbedaan yang 

diterapkan pada semua nilai primer termasuk kebebasan 

dan peluang, dengan demikian tidak lagi dibatasi oleh 

bagian lain dari konsepsi yang khusus.
28

 

Prinsip kedua ini berkenaan dengan distribusi 

pendapatan dan kekayaan serta desain organisasi yang 

menggunakan perbedaan dalam otoritas dan 

tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara rantai 

distribusi kekayaan tidak harus sama, harus demi 

keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama 

posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa 

diakses oleh semua orang. Masyarakat yang 

menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-

posisinya  terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk 

dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial 

ekonomi sedemikian hingga semua orang 

diuntungkan.
29

 

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus 

diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling 

menguntungkan golongan masyarakat yang paling 

lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. 

Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum 

minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. 

Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa 

sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang 

mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. 
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Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang 

terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada 

semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam 

hidup. 

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan 

antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan 

perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. 

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka 

program penegakan keadilan yang berdimensi 

kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip 

keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan 

yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas 

kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu 

mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang 

terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang 

bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap 

orang, baik mereka yang berasal dari kelompok 

beruntung maupun tidak beruntung. 

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut 

diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa 

sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama 

kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi 

keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. 

Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk 

dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan 

terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum 

lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, 

ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, 

setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu 
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untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk 

mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.
30

 

Sebagaimana disebutkan Rawls persoalan utama 

berkenaan dengan keadilan distributif adalah pemilihan 

sistem sosial. Hal ini seperti yang telah terdapat dalam 

keadilan keadilan sebagai fairness harus menggunakan 

gagasan keadilan prosedural murni untuk menangani 

kebetulan-kebetulan dalam situasi tertentu. Sistem 

sosial hendak didesain sedemikan rupa sehingga 

distribusi yang dihasilkannya adalah adil apapun yang 

terjadi. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk 

meletakkan proses sosial dan ekonomi di sekeliling 

institusi politik dan hukum yang sesuai. Tanpa 

perencanaan institusi-institusi dasar yang tepat ini, hasil 

dari proses distributif tidak akan adil, tidak ada keadilan 

dasar. Rawls menggambarkan secara singkat distribusi-

distribusi dasar yang mungkin ada dalam negara 

demokratis yang dikelola dengan baik, yang 

membolehkan kepemilikan pribadi atas modal dan 

sumber daya alam.
31

 

Rawls beranggapan bahwa struktur dasar diatur 

oleh sebuah konstitusi adil yang menjamin kebebasan 

dari warga negara yang setara. Kebebasan berkeyakinan 

dan berpikir dianggap benar, dan nilai keadilan 

kebebasan politik dipertahankan. Proses politik 

dilaksanakan sejauh keadaan memungkinkan sebagai 

sebuah prosedur yang adil untuk memilih antar 

pemerintah dan untuk mengundangkan undang-undang 
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yang adil. Rawls juga beranggapan bahwa ada 

kesamaan kesempatan yang adil, hal ini berarti bahwa 

sebagai lanjutan dari mempertahankan jenis-jenis modal 

sosial yang biasa, pemerintah menjamin kesamaan 

kesempatan pendidikan dan budaya unruk orang-orang 

yang sama-sama dianugerahi dan dimotivasi baik 

dengan mensubsidi sekolah-sekolah swasta maupun 

dengan membuat sistem sekolah umum.  

Pemerintah juga memperkuat dan menjamin 

kesetaraan kesempatan dalam berbagai aktivitas 

ekonomi dalam kebebasan dalam memilih pekerjaan. 

Ini dicapai dengan mengatur perilaku perusahan dan 

perkumpulan pribadi-pribadi, dan dengan mencegah 

terbentuknya batasan-batasan dan rintangan monopolis, 

menuju keadaan yang lebih diinginkan. Sehingga dalam 

hal ini sudah jelas bahwa keadilan andil distributif 

tergantung pada institusi-institusi dan bagaimana 

mereka mengalokasikan pendapatan total, gaji dan 

pemasukan-pemasukan lain. Ada alasan untuk merasa 

keberatan terhadap penentuan kompetitif atas 

pendapatan total, karena ini mengabaikan klaim 

kebutuhan dan sebuah standart kehidupan yang tepat.
32
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2. Institusi-institusi Dasar bagi Keadilan Distributif 

Persoalan utama yang berkenaan dengan 

keadilan distributif adalah pemilihan sistem sosial. 

Prinsip-prinsip keadilan berlaku pada struktur dasar dan 

mengatur bagaimana lembaga-lembaga utamanya 

digabungkan menjadi satu skema. Sehingga sistem 

sosial hendaknya didesain sedemikian rupa supaya 

distribusi yang dihasilkan adalah adil, apapun yang 

terjadi. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk 

meletakkan proses sosial dan ekonomi disekeliling 

institusi politik dan hukum yang sesuai. Tanpa 

perencanaan institusi-institusi dasar yang tepat ini, hasil 

distribusi tidak akan adil. Dalam menegakkan institusi-

institusi dasar ini, pemerintah harus membagi beberapa 

cabang, masing-masing cabang terdiri dari berbagai 

agensi atau aktivitas. Dari agensi-agensi tersebut akan 

dibebani tugas untuk mempertahankan kondisi sosial 

dan ekonomi tertentu dalam masyarakat. Pembagian ini 

tidak tumpang tindih dengan organisasi pemerintah 

biasa, tapi hendaknya dipahami sebagai fungsi yang 

berbeda. Cabang alokasi, misalnya menjaga sistem 

harga dapat dilaksanakan secara kompetitif untuk 

mencegah pembentukan kekuatan pasar yang tidak 

masuk akal.
33

 

Dalam prinsip-prinsip tertendu 

cenderungdihubungkkan dengan institusi-institusi 

tertentu pula, tinggal bagaimana sistem dasar sebagai 

satu keseluruhan untuk menentukan prinsip-prinsip 
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tersebut supaya seimbang. Karena prinsip-prinsip 

keadilan mengatur struktur secara keseluruhan, maka 

mereka juga mengatur keseimbangan dari nprinsip-

prinsip tersebut. Sehingga secara umum keseimbangan 

ini akan berubah-ubah sesuai dengan konsepsi politik 

yang mendasarinya. Sudah jelas bahwa keadilan andil 

distributif tergantung pada institusi-institusi dasar dan 

bagaimana mereka mengalokasikan pendapatan total, 

gaji dan pendapatan-pendapatan lainnya. Ketika 

prinsip-prinsip keadilan sudah terpenuhi, maka beralih 

pada total pendapatan dari mereka yang tidak beruntung 

adalah sedemikian rupa sehingga memaksimalkan 

harapan-harapan jangka panjangnya (sesuai dengan 

batasan-batasan kesetaraan kebebasan dan kesamaan 

kesempatan yang adil). 

Diantara tugas dari cabang distribusi adalah 

untuk mempertahankan keadilan dalam andil distributif 

dengan cara-cara perpajakan dan penyesuaian ynag 

perlu dalam hak-hak properti. Dua cabang dari aspek ini 

bisa dibedakan, pertama, ia menentukan sejumlah pajak 

warisan dan hadiah dan menentukan pembatasan-

pembatasan terhadap hak-hak warisan. Tujuan pajak 

dan aturan-aturan ini bukanlah untuk meningkatkan 

penghasilan tetapi secara bertahap dan terus-menerus 

mengoreksi distribusi kekayaan dan mencegah 

pemusatan kukuasaan yang mengganggu nilai adil dari 

kebebasan politik dan keadilan dalam kesamaan 

kesempatan. Misalnya, prinsip progresif bisa bisa 

diterapkan pada tujuan pewarisan. Melakukan ini akan 

mendorong penyebaran properti secara luas yang 
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merupakan kondisi yang diperlukan jika nilai adil dari 

kesetaraan kebebsan hendak dipertahankan. Kemudian 

bagian kedua dari cabang distribusi adalah sebuah 

rencana perpajakan untuk menigkatkan pendapatan 

yang dikehendaki oleh keadilan. Sumber daya sosial 

harus dilepaskan kepada pemerintah sedemikian rupa 

sehingga dapat disediakan untuk kesejahteraan 

masyarakat. Dua bagian dari cabang distribusi berasal 

dari dua prinsip keadilan , perpajakan dan ppendapatan 

dengan tarif progresif dan ketentuan hukum tentang hak 

properti adalah untuk menjamin institusi-institusi 

kesetaraan kebebasan dan sebuah demokrasi 

kepemilikan dan nilai keadilan dari hak-hak yang 

ditegakkan. Pengeluaran dan pendapatan proporsional 

adalah untuk menyediakan penghasilan bagi nilai-nilai 

publik, cabang transfer dan pembentukan keadilan 

dalam kesamaan kesempatan. 
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BAB III 

PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA 

BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN 

 

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun 

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

berada di wilayah Kabupaten Madiun, terletak di Jalan 

Raya Tiron Nglames, Madiun. Gedung Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 

1.539 m
2
 dengan gedung permanen ukuran 250 m

2
 

dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 

yang dibangun secara permanen mulai proyek tahun 

1986/ n1987 dan diresmikan penggunaanya pada hari 

Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah 

yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 

Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, 

Bapak Drs. Bambang Koesbandono. Kemudian mulai 

tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek seluas 100 

m
2
, diatas tanah milik negara (Departemen Agama 

seluas 1539 m
2
). 

34
 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang 

letak geografisnya sebelah utara kota Madiun, dapat 

dikatakan juga ekspansi Lembaga Pelayanan Hukum 

kota yang pada awalnya mempunyai induk di 

Pengadilan Agama Kotamadya Madiun. Ekspansi ini 
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dilatar belakangi oleh meningkatnya perkara perdata 

yang masuk pada Pengadilan Agama Kotamadya 

Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan 

penyelesaian perkara, selain itu pemisahan ini juga 

dimaksudkan agar ada identifikasi jelas tentang kelas 

atau tipe serta pemisahan administratif antara Kodya 

dengan Kabupaten.  

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam 

kurun waktu 17 Tahun telah mengalami pergantian 

kepemimpinan 8 (delapan) periode. Pada periode 

pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987 – 1990 ) yang 

pada saat itu hanya memiliki seorang hakim tetap, 

tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara dalam 

menjalankan proses persidangan dibantu oleh tiga 

orang hakim honorer, mereka adalah KH. Khudlori, 

dan KH. Haromain, dan Shafurah. Pada Tahun 1990 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapat dua 

hakim tetap, yaitu Miswan, SH dan Drs. Misbahul 

Munir. Pada periode kedua tonggak kepemimpinan 

dibawah kendali Drs. Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). 

Pada periode ini, pola pembinaan dan pengendalian 

administrasi perkara sudah dapat dijalankan dengan 

baik. Selanjutnya pada periode ketiga, Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali 

Ridlo, SH (1996-2001) setelah itu kepemimpinan 

diambil alih oleh Bpk. Drs. Ghufran Sulaiman (2001-

2004). Selanjutnya pada periode keempat, Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Dra. Hj. 

Umi Kulsum, SH.,MH (2004-2008). Dan pada periode 
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kelima, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun diduduki Drs. H. Salman Asyakiri, 

SH (2008-2010).
35

 

Kemudian pada periode keenam ini, pucuk 

kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

diduduki Ibu Hj. Sri Astuti, SH, periode ketujuh 

diduduki oleh Drs. H. Amam Fakhrur, SH., MH dan 

periode kedelapan diduduki oleh Drs. Kafit, MH  

hingga sekarang. 

2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun 

Pengadilan Agama merupakan pengadilan 

tingkat pertama yang bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, 

wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum 

islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta 

ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 

UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan 

tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan 

administrasi kepaniteraan bagi perkara 

tingkat pertama serta penyitaan dan 

eksekusi. 

b. Memberikan pelayanan dibidang 

administrasi perkara banding, kasasi, dan 
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peninjauan kembali serta administrasi 

peradilan lainnya. 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum 

pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan 

Agama. 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan 

nasihat tentang hukum Islam pada instansi 

pemerintah di daerah hukumnya apabila 

diminta. 

e. Memberikan pelayanan permohonan 

pertolongan pembagian harta peninggalan di 

luar sengketa antar orang-orang yang 

beragama Islam 

f. Waarmerking akta keahliwarisan dibawah 

tangan untuk pengambilan deposito/ 

tabungan dan sebagainya. 

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya 

seperti  penyuluhan hukum, memberikan 

pertimbangan hukum agama, pelayanan 

riset/ penelitian, pengawasan terhadap 

advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.
36

 

 

                                                           
36

 Https// www.pa-kabmadiun.go.id, akses 09 april 2019, pkl. 20.00. 

http://www.pa-kabmadiun.go.id/


47 

 

 
B. Gambaran Umum Perkara Dalam Salinan Putusan 

Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn 

1. Kepala Putusan dan Identitas Para Pihak 

Dalam kepala putusan berisi irah-irah dan 

identitas para pihak yang berbunyi sebagai berikut: 

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang 

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada 

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikut dalam perkara antara Insri binti Ngali, umur 38 

tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, 

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 

Ngrawan RT 42 RW 13 Desa Dolopo Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun, sebagai penggugat 

kompensi/ tergugat rekonpensi  melawan Sukir bin 
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Sakarso, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan 

sekolah mengan atas, tempat tinggal di Dusun 

Ngrawan RT 42 RW 13 Desa Dolopo Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun, yang dalam hal ini 

menguasakan kepada Sigit Iksan Wibowo, S.H.I, 

M.H. berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Nopember 

2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun nomor: 482/AD/922/G/14, 

tanggal 24 Nopember 2014, sebagai tergugat 

konpensi/ penggugat rekopensi.
37

 

2. Duduk Perkara Yang menjadi Dasar Yuridis 

Gugatan 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertindak 

menerima, memeriksa dan memutus setiap 

permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan 

paling bawah.  Diantara perkara yang diajukan di 

pengadilan agama Kabupaten Madiun adalah perkara 

tentang pembagian harta bersama yang akan penulis 

bahas. Berkaitan dengan perkara nomor 

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. tentang perceraian yang 

didalamnya terdapat gugatan rekonpensi tentang 

pembagian harta bersama ini diajukan oleh Insri binti 

Ngali. 

Penggugat konpensi/tergugat rekonpensi dalam 

gugatannya bertanggal 07 Agustus 2014 telah 

mengajukan perkara gugatan cerai dan telah dan telah 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama kabupaten 
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Madiun dengan Nomor Register: 

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. tanggal 07 Agustus 

2014, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: 

penggugat konpensi/ tergugat rekonpensi menyebutkan 

bahwa pada awalnya rumah tangga keduanya rukun 

dan harmonis, namun sejak tahun 2005 mulai goyah 

akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

yang disebabkan tergugat konpensi/penggugat 

rekonpensi tidak percaya perihal jumlah uang hasil 

penggugat konpensi/tergugat rekonpensi bekerja di 

Taiwan, sehingga selalu curiga dan merasa ada 

sebagian uang yang tidak diberikan penggugat 

konpensi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga 

bersama.  

Kemudian puncak dari perselisihan dan 

pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2014 

yang disebabkan oleh tergugat konpensi/ penggugat 

reonpensi semakin curuga dan tidak bisa di beri 

pengertian perihal penghasilan penggugat konpensi/ 

tergugat rekonpensi yang sedikit karena terkena 

potongan PJTKI. Bahwa sejak kejadian tersebut antara 

penggugat konpensi/tergugat rekonpensi dan tergugat 

konpensi/penggugat rekonpensi pisah ranjang hingga 

gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun. Selama pisah ranjang, antara 

keduanya telah diupayakan untuk damai akan tetapi 

tidak berhasil, dan penggugat konpensi/tergugat 

rekonpensi sudah tidak bersedia lagi bersuamikan 

tergugat konpensi/penggugat rekonpensi dan 
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percerainlah jalan satu-satunya untuk mengakhiri 

rumah tangganya.
38

 

Sehigga atas gugatan penggugat 

konpensi/tergugat rekonpensi tersebut tergugat 

konpensi/penggugat rekonpensi telah mengajukan 

jawaban secara tertulis yang sebagian membenarkan 

dan sebagian membantah. Sehingga tergugat 

konpensi/penggugat rekonpensi mengajukan gugatan 

balik dengan dalil-dalil sebagai berikut:  

a. Bahwa selama menikah antara tergugat 

konpensi/penggugat rekonpensi telah 

mempunyai harta bersama, yang terdiri dari: 

1) Benda tidak bergerak berupa tanah 

seluas 240 m
2
, dengan batas-batas 

sebagai berikut, yaitu sebelah Utara 

miliknya  Siten, sebelah Selatan masih 

punya Siten, kemudian sebelah Timur 

adalah jalan desa dan sebelah Barat 

miliknya Imah.  Tanah tersebut terletak 

di Dusun Ngrawan RT/RW 042/013 

Desa Dolopo Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun. Diatas tanah 

tersebut dibuat bangunan permanen 

berbentuk limas dan berlantai tegel, 

rangka kayu jati dan glugu (campuran) 

beratap genteng terbuat dari tanah, 

kusen kayu jati. Luas bangunan rumah 

42 m
2
, terdiri dari tiga bagian, yaitu 
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ruang depan 6 x 12 m
2
,kemudian 

bagian belakang (dapur) 5 x 10 m
2
, 

serta bagian samping (garasi) 3 x 12 

m
2
. Tanah dan bangunan tersebut dibeli 

oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat 

Rekonpensi dari Sunardi pada tanggal 

12 Pebruari 2004 secara tunai.  

2) Benda bergerak terdiri dari: 

a) 1 unit sepeda motor GL MAX 

nomor polisi AE 2089 EQ dibeli 

pada tahun 2005, dikuasai Tergugat 

Konpensi/ Penggugat Rekonpensi. 

b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda 

Supra X 125 nomor polisi AE 3797 

GG, di kuasai Tergugat Konpensi/ 

Penggugat Rekonpensi. 

c) 1 (satu) buah kulkas dua pintu merek 

Sharp, dikuasai penggugat konpensi/ 

tergugat rekonpensi. 

d) 1 (satu) buah mesin cuci tabung 

merek Samsung, dikuasai penggugat 

konpensi/ tergugat rekonpensi. 

e) 1 (satu) buah almari pakaian, 

dikuasai penggugat konpensi/ 

tergugat rekonpensi. 

f) 2 (dua) buah almari, dikuasai 

tergugat konpensi/ penggugat 

rekonpensi. 



52 

 

g) 1 (satu) set kursi tamu (sofa), 

dikuasai tergugat konpensi/ 

penggugat rekonpensi. 

h) Seperangkat alat-alat dapur terdiri 

dari piring, gelas, sendok dan 

segenap alat dapur lainnya, dikuasai 

penggugat konpensi/ tergugat 

rekonpensi.
39

 

b. Selain mempunyai harta bersama antara 

penggugat konpensi/ tergugat rekonpensi 

dan tergugat konpensi/ penggugat 

rekonpensi juga mempunyai hutang bersama 

sebesar Rp. 69.000.000,- kepada Hartatik, 

Marmi, Sudarwati, Sutikno, Siti Nasikah, 

dan Saminah, pada tanggal 08 Agustus 2013, 

07 September 2010 dan 07 September 2013. 

Tetapi pada tahun 2011 dan 2013 telah 

diangsur penggugat konpensi/ tergugat 

rekonpensi sejumlah Rp. 28.000.000,- hasil 

kerja dari luar negeri dan tergugat konpensi/ 

penggugat rekonpensi sejumlah Rp. 

9.000.000,- hasil kerja di rumah. Total 

angsuran Rp. 37.000.00,- sehingga sisa 

pinjaman sebesar Rp 32.000.00,-. Di mana 

hutang tersebut digunakan untuk 

kepentingan bersama penggugat konpensi/ 

tergugat rekonpensi dan tergugat konpensi/ 
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penggugat rekonpensi dengan rincian 

sebagai berikut: 

1) Perawatan pasien Sukir tahun 2008 dan 

2009 sebesar Rp. 30.000.000,-. 

2) Perawatan rumah sakit pasien Insri 

tahun 2009 sebesar Rp. 15.000.000,-. 

3) Biaya masuk PJTKI sebagai TKW 

tahun 2011 sebesar Rp. 6.000.000,-. 

4) Perawatan rumah sakit pasien Ahmad 

Jaliludin (anak penggugat konpensi/ 

tergugat rekonpensi dan tergugat 

konpensi/ penggugat rekonpensi) 

sebesar Rp. 18.000.000,- 

Maka berdasarkan uraian tersebut dalam 

gugatan rekonpensinya tergugat konpensi/ penggugat 

rekonpensi meuntut: 

a. Tanah dan rumah sebagaimana tersebut 

dalam gugatan dinyatakan sebagai harta 

bersama, separuh milik penggugat 

rekonpensi/ tergugat konpensi dan separuh 

milik tergugat rekonpensi/ penggugat 

konpensi. Dan apabila dapat disepakati 

bersama tanah dan bangunan tersebut 

diberikan kepada anak penggugat konpensi/ 

tergugat rekonpensi dan tergugat konpensi/ 

penggugat rekonpensi. Namun apabila tidak 

disepakati maka tergugat konpensi/ 

penggugat rekonpensi tetap menuntut 

separuh dari harta bersama tersebut. 
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b. Apabila rumah dan bangunan tersebut tidak 

dapat dibagi secara natural, maka tergugat 

konpensi/ penggugat rekonpensi minta 

untuk dijual secara lelang dan hasilnya 

dibagi antara penggugat konpensi/ tergugat 

rekonpensi dan tergugat konpensi/ 

penggugat rekonpensi. 

c. Berkaitan dengan barang bergerak berupa 

sepeda motor GL MAX diberikan kepada 

penggugat rekonpensi/ tergugat konpensi, 

sepeda motor Supra X 125 diberikan kepada 

anak penggugat rekonpensi/ tergugat 

konpensi dan tergugat rekonpensi untuk 

transportasi sekolah. Sedangkan kulkas, 

mesin cuci, segenap perabot alat dapur kursi 

tamu 1 (satu) set dan 2 (dua) buah lemari di 

berikan kepada tergugat rekonpensi. 

Apabila tidak bisa dibagi secara internal, 

maka penggugat rekonpensi minta untuk 

dijual lelang. 

d. Kemudian penggugat rekonpensi menuntut 

hutang sebesar Rp. 34.000.000,- pada pihak 

ketiga bernama Hartartik, Saminah, dan 

Sutikno dinyatakan sebagai hutang bersama, 

oleh karena itu penggugat konpensi/ 

tergugat rekonpensi dan tergugat konpensi/ 

penggugat rekonpensi, dihukum untuk 
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membayar hutang tersebut secara bersama-

sama sampai lunas.
40

 

Kemudian dalam agenda sidang selanjutnya 

penggugat konpensi/ tergugat rekonpensi mengajukan 

replik dalam konpensi  dan jawaban dalam rekonpensi 

yang pokok perkaranya penggugat konpensi/ tergugat 

rekonpensi tetap pada gugatan semula sedangkan 

jawaban dalam rekonpensi penggugat konpensi/ 

tergugat rekonpensi menerangkan bahwa: 

a. Seiring dengan kebutuhan rumah tangga, 

tergugat konpensi/  penggugat rekonpensi 

ingin mengubah nasib kerja di Korea 

dengan pendaftaran sekitar Rp. 15.000.000,- 

uang tersebut hasil dari hutang saudara. 

Akan tetapi hingga 3 (tiga) tahun menunggu 

belum berangkat juga, akhirnya penggugat 

konpensi/ tergugat rekonpensi izin suami 

untuk menjadi tenaga kerja wanita di 

Taiwan setelah penggugat konpensi/ 

tergugat rekonpensi berada di Taiwan 

selama 3 (tiga) bulan tergugat konpensi/ 

penggugat rekonpensi mendapat panggilan 

dari Korea, namun tanpa alasan yang jelas 

tergugat konpensi tidak jadi berangkat. 

Akhirnya uang pendaftaran tidak kembali 

semua, hanya sekitar Rp. 5.000.000,- dan 

penggugat kompensi yang harus 

mengembalikan kekurangannya tersebut.  
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b. Meskipun harta yang diperoleh ketika 

dalam perkawinan, namun harta tersebut 

diperoleh sebagian besar jerih payah 

penggugat konpensi. Oleh karena itu demi 

rasa keadilan, maka harta bersama di bagi 

2/3 untuk penggugat konpensi dan 1/3 untuk 

tergugat konpensi.  

c. Terkait hutang penggugat konpensi 

keberatan apabila menjadi hutang bersama 

karena penggugat konpensi telah membayar 

sebagian hutang tersebut. 

Kemudian tergugat konpensi mangajukan duplik 

dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi secara 

tertulis yang menerangkan sebagai berikut: 

Dalam konpensi: 

a. Tergugat konpensi menolak seluruhnya dalil 

yang dikemukan oleh penggugat konpensi 

kecuali hal-hal yang benar-benar diakui. 

b. Tergugat konpensi menganggap dalam 

replik penggugat konpensi poin 2 dan 4 

tidak terkait dengan penggugat konpensi 

sebelumnya, yakni terkait kehidupan rumah 

tangga penggugat konpensi dan tergugat 

konpensi sebelum keluar negeri baik-baik 

saja tidak pernah ada masalah antara 

keduanya, sehingga apa yang dikemukakan 

oleh penggugat konpensi tidak sesuai 

dengan kenyataan sebenarnya. 

c. Oleh karena tergugat konpensi menganggap 

bahwa gugatan penggugat konpensi tidak 
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berdasarkan atas hukum, fakta dan keadilan 

maka Tergugat memohon kepada majelis 

hakim pemeriksa perkara itu untuk menolak 

seluruh gugatan penggugat konpensi. 

Dalam rekonpensi: 

Tergugat konpensi pada intinya mohon pada 

majelis hakim untuk membagi harta bersama 

berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

maka suami dan istri masing-masing mendapatkan 1/2 

bagian dari harta yang diperoleh suami atau istri 

setelah perkawinan, kecuali ada perjanijian perkawinan 

tentang harta yang didapat setelah perkawinan. 

Kemudian untuk jawab menjawab yang terakhir 

dalam perkara tersebut penggugat konpensi 

mengajukan duplik secara tertulis yang intinya 

penggugat konpensi menyampaikan terkait hutang 

bersama sebesar Rp 69.000.000,- yang mana sebagian 

hutang tersebut sudah di bayar penggugat konpensi 

ketika masih bekerja di Taiwan dan tinggal Rp 

32.000.000,- yang belum di bayar. Sehingga penggugat 

konpensi keberatan apabila hutang tersebut dikatakan 

sebagai hutang bersama.
41

 

3. Pembuktian dan Saksi para pihak 

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, 

penggugat konpensi mengajukan bukti-bukti surat 

berupa: 

a. Foto copi kutipan akta nikah nomor: 

189/28/VIII/1996, tanggal 21 Agustus 1996 
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yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Agama Jenangan Kabupaten Ponorogo, foto 

kopi tersebut telah bermaterai cukup dan 

cocok dengan aslinya (bukti bertanda P.1). 

b. Foto kopi kwitansi dari rumah sakit Mackay 

Memorial Hospital, foto kopi tersebut telah 

bermaterai cukup dan telah dicocokan 

sesuai dengan aslinya. (bukti bertanda P.2). 

c. Foto kopi kwitansi dari rumah sakit Taipe 

City  Hospital, foto kopi tersebut telah 

bermaterai cukup dan telah dicocokan 

sesuai dengan aslinya. (bukti tanda P.3).
42

 

Disamping bukti surat sebagaimana tersebut 

penggugat konpensi juga telah mengajukan saksi-saksi 

sebagai berikut: 

a. Haryanto bin Ngali, bahwa saksi merupakan 

adik penggugat konpensi dan dalam 

kesaksiannya saksi membenarkan semua isi 

gugatan penggugat konpensi.  

b. Samsuri bin Mat Kasrin, saksi kedua 

merupakan kakak ipar penggugat konpensi. 

Bahwa saksi kedua juga membenarkan seua 

isi gugatan penggugat konpensi. Dan dalam 

hal in kedua saksi tersebut sudah berupaya 

untuk mendamaikan antara penggugat dan 

tergugat akan tetapi tidak berhasil. 
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Sedangkan pihak tergugat konpensi untuk 

menguatkan bantahannya juga telah mengajukan dua 

orang saksi  yaitu: 

a. Sunardi bin Sunu, saksi merupakan tetangga 

penggugat dan tergugat, dalam hal ini saksi 

mengatakan bahwa ia memang mengenal 

penggugat dan tergugat konpensi dan 

mengetahui kalau keduanya sudah pisah 

rumah selama kurang lebih lima bulan, akan 

tepi dalam hal ini saksi tidak mengetahui 

apa sebabnya penyebabnya mereka pisah 

rumah. Sepengetahuan saksi selama ini 

mereka rukun-rukun saja dan saksi juga 

tidak pernah melihat mereka bertengkar. 

b. Nurjiman bin Sakur, saksi kedua merupakan 

tetangga tergugat, pada intinya dalam 

kesaksiannya saksi menyampaikan sama 

dengan apa yang disampaikan oleh saksi 

pertama.  

Bahwa untuk menguatkan gugatan baliknya 

tergugat konpensi mengajukan surat-surat bukti 

sebagai berikut: 

a. Foto kopi identitas kendaraan sepeda motor 

Solo merek Honda dengan nomor polisi AE 

3797 GG atas nama Sukir, telah bermaterai 

cukup dan cocok dengan aslinya. (bukti 

bertanda PR.1). 

b. Foto kopi surat pemberitahuan pajak 

terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 

2007 nomor: 35.19.030.009.019-0119.0, 
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atas nama Sukir, tekah dicocokan dan 

bermaterai cukup. (PR.2). 

c. Foto kopi identitas kendaraan sepeda motor 

GL MAX nomor polisi 2147 E atas nama 

Insi, telah dicocokan dengan aslinya dan 

bermaterai cukup. (bukti bertanda PR.3). 

Selain bukti berupa surat, tergugat konpensi 

juga telah menghadirkan tiga orang saksi, sebagai 

berikut: 

a. Sunardi bin Sunu, saksi merupakan tetangga 

penggugat dan tergugat, pada intinya saksi 

mengetahui terkait harta bersama yaitu 

tanah dan rumah karena saksi adalah 

pemilik tanah tersebut seluar 7 ru dibeli 

oleh penggugat dan tergugat seharga Rp 

34.000.000,- akan tetapi saksi tidak 

mengetahui pasti uang siapa yang dipakai 

untuk membeli itu semua. Selain tanah dan 

rumah penggugat dan tergugat juga 

membeli dua buah sepeda motor yaitu 

Honda Supra X dan GL MAX. Untuk kedua 

sepeda motor tersebut saksi tidak 

mengetahui berapa jumlah uang yang 

digunakan untuk membelinya. 

b. Somo bin Kasman, saksi yang kedua 

merupakan tetangga penggugat dan 

tergugat, dalam hal ini saksi mengetahui 

terkait harta bersama tanah dan rumah, akan 

tetapi tidak tahu berapa harga tanah dan 

bangunan tersebut. Selain itu saksi juga 
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mengetahu terkait pembelian dua buah 

kendaraan sepeda motor tetapi tidak 

mengetahui menggunakan uang tergugat 

atau penggugat.  Saksi kedua juga 

mengetahui kalau di rumah ada perabot 

seperti yang disebutkan dalam gugatan balik 

tetapi saksi tidak mengetahui semua perabot 

tersebut harta bawaan atau harta bersama.  

c. Wiwin binti Kasni, saksi merupakan 

keponakan tergugat, dalam hal ini saksi 

pernah diminta oleh tergugat untuk menjadi 

saksi tentang hutang penggugat dan 

tergugat, karena orang yang dipinjami 

adalah kakak saksi yang sedang bekerja di 

Malaysia. Hutang tersebut sebesar Rp 

42.500.00,-. Sedangkan terkait harta 

bersama saksi hanya mengetahui bentuk 

barang tersebut ketika saksi main kerumah 

penggugat dan tergugat akan tetapi tidak 

mengetahui siapa yang membelinya. 

Untuk menguatkan dalil bantahannya, 

penggugat konpensi telah mengajukan surat bukti, 

sebagai berikut:  

a. Foto kopi tanda terima pengiriman uang 

dari ben CEPAT nomor 08838 dan foto 

kopi pengiriman uang melalui index, telah 

bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. 

(bukti bertanda TR.1). 

b. Foto kopi tanda terima pengiriman uang 

dari  BRI cabang Madiun dan foto kopi 
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tanda terima pengiriman uang dari ben 

CEPAT nomor 00195 dengan materai yang 

cukup dan cocok dengan aslinya. (bukti 

bertanda TR.2). 

c. Foto kopi tanda terima pengiriman uang 

dari ben CEPAT nomor 00179 dengan 

materai yang cukup dan cocok dengan 

aslinya (bukti bertanda TR.3). 

d. Foto kopi pengiriman uang melalui index 

nomor TPE 140122-006 dan nomor TPE 

130730-039 dengan materai yang cukup dan 

cocok dengan aslinya (bukti tanda TR.4). 

e. Foto kopi tanda terima pengiriman uang 

dari melalui index nomor TPE 140505-029 

dan nomor TPE 130319-035, telah 

bermaterai dan cocok dengan aslinya (bukti 

bertanda TR.5). 

f. Foto kopi tanda terima pengiriman uang 

dari melalui index nomor TPE 130305-008 

dan nomor TPE 140309-057, telah 

bermaterai dan cocok dengan aslinya (bukti 

bertanda TR.6). 

g. Foto kopi tanda terima pengiriman uang 

dari melalui index nomor TPE 131121-008 

dan nomor TPE 131028-016, telah 

bermaterai dan cocok dengan aslinya (bukti 

bertanda TR.7). 

h. Foto kopi tanda terima pengiriman uang 

dari BRI Cabang Nadiun dan foto kopi 

pengiriman uang melalui index nomor TPE 
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131215031, telah bermaterai dan cocok 

dengan aslinya (bukti bertanda TR.8). 

i. Foto kopi tanda terima pengiriman uang 

dari BRI cabang Ponorogo dan foto kopi 

pengiriman uang melalui BNI EXPRESS, 

telah bermaterai dan cocok dengan aslinya 

(bukti bertanda TR.9). 

Selain surat bukti diatas penggugat konpensi 

juga menghadirkan saksi, sebagai berikut:  

a. Marmi binti Ngali, saksi merupakan adik 

kandung penggugat konpensi, saksi diminta 

penggugat konpensi untuk menjadi saksi 

tentang hutang penggugat dan tergugat 

kepada saksi sebesar Rp 20.000.000,- (dua 

puluh juta rupiah), bahwa hutang tersebut 

digunakan untuk membangun dapur. Dan 

hutang tersebut telah dibayar dengan cara 

diangsur ketika penggugat bekerja di 

Taiwan dan pengirimannya langsung 

dikirim ke rekening saksi. Setelah itu 

tergugat konpensi pinjam uang lagi sebesar 

Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 

biaya perawatan rumah sakit tergugat 

konpensi. Sedangkan biaya rumah sakit 

sebesar Rp 18.000.000,- delapan belas juta 

rupiah), untuk biaya rumah sakit selebihnya 

ditanggung oleh penggugat.  

b. Samsuri bin Mat Kasim, saksi merupakan 

kakak ipar penggugat konpensi, saksi 

diminta menjadi saksi atas pembelian tanah 
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dan bangunan. Dalam hal ini saksi 

mengetahui kalau uang yang digunakan 

untuk membeli tanah tersebut adalah uang 

penggugat konpensi hasil bekerja di 

Taiwan. 

4. Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan 

Pertimbangan hukum dilakukan berdasarkan 

fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, dalam 

salinan putusan tersebut hakim menimbang 

berdasarkan fakta bahwa keadaan rumah tangga 

penggugat dan tergugat dalam hal ini nyata-nyata telah 

bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana 

dimaksud pasal (1) Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974, yakni untuk membentuk 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal beradasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena untuk 

mewujudkan rumah tangga yang bahagia itu adalah 

suami istri harus saling menyayangi dan saling 

mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah 

satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan 

kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu 

kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah 

menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu 

akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah 

pihak. Selain itu hakim menimbang, jika rumah 

tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk 

dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih 

besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian 

dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah 

pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan 
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penggugat dan tergugat dari belenggu kemelut rumah 

tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih 

kaidah ushuliyah yang menyatakan bahwa 

menghindari (menghentikan) kerusakan lebih di 

dahulukan dari pada mengharap terciptanya 

kemaslahatan (yang belum pasti).
43

 

Sedangkan terkait harta-harta yang telah di 

sebutkan diatas, baik berupa harta berwujud maupun 

tidak berwujud hakim menimbang bahwa harta-harta 

tersebut memang diperoleh pada waktu penggugat dan 

tergugat terikat dalam perkawinan, dan berdasarkan 

bukti-bukti sertapara saksi yang dihadirkan 

dipersidangan, maka hakim menyatakan harta-harta 

tersebut sebagai harta bersama. Pertimbangan hakim 

ini berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 tentang Perkawinan yang berbunyi: harta 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama. Terhadap pembagian harta bersama jika 

suami istri bercerai, maka penggugat sebagai janda 

cerai dan tergugat sebagai duda cerai masing-masing 

berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama 

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan. Sebagaimana dimaksud pasal 97 

Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, meskipun 

ketentuan pembagian harta bersama sebagaimana 

tersebut dalam pasal 97 KHI, namun dalam perkara ini 

majelis hakim menyimpangi (contra legem) isi dari 
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pasal tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan 

sebagai berikut: 

a. Bahwa pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum 

Islam berbunyi: bahwa sesuai penghasilan 

suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan 

tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah 

tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya 

pendidikan bagi anak. 

b. Bahwa pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, 

berbunyi: (a) suami wajib menyediakan 

tempat kediaman bagi istri dan anak-

anaknya atau bekas istri yang masih dalam 

masa iddah, (b) tempat kediaman adalah 

tempat tinggal yang layak untuk istri selama 

dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah, 

(c) tempat kediaman disediakan untuk 

melindungi istri dan anak-anaknya dari 

gangguan pihak lain sehingga mereka 

merasa aman dan tentram. Tempat 

kediaman juga berfungsi sebagai tempat 

menyimpan harta kekayaan sebagai tempat 

menata dan mengatur alat-alat rumah 

tangga, (d) suami wajib melengkapi tempat 

kediaman sesuai dengan kemampuannya 

serta disesuaikan dengan keadaan 

lingkungan tempat tinggalnya, baik baik 

berupa alat perlengkapan rumah tangga 

maupun sarana penunjang lainnya. 
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Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka 

menjadi kewajiban seorang suamilah yang dalam hal 

ini tergugat untuk menyediakan tempat kediaman, 

nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan 

dan pengobatan serta segala sesuatu yang ada 

hubungannya dengan rumah tangga. Tapi dalam 

perkara ini sebagaimana telah terungkap dari fakta 

persidangan, bahwa dalam rumah tangga penggugat 

dan tergugat yang terjadi justru sebaliknya, tergugat 

yang sehari-hari bekerja sebagai guru honorer di 

Sekolah Dasar Negeri Wagir 4 tidak bisa mencukupi 

kebutuhan primer dalam rumah tangga, sehingga 

penggugat berangkat bekerja ke Taiwan dan hal ini 

dilakukan penggugat sampai 3 (tiga) kali berangkat ke 

Taiwan. Hal ini diperkuat dengan bukti dan saksi-

saksi yang telah dihadirkan dipersidangan. 

Sehingga berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, maka demi rasa keadilan 

majelis hakim sepakat untuk membagi harta bersama 

tersebut dengan perbandingan 1/3 untuk tergugat dan 

2/3 untuk penggugat. Sedangkan terkait harta bersama 

tidak berwujud yang dalam hal ini adalah hutang 

piutang, majelis hakim menimbang berdasarkan pasal 

91 ayat (1,2 dan 3), berbunyi: (1) harta bersama 

sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat 

berupa benda berwujud atau tak berujud, (2) harta 

bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak 

bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) 

harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak 

maupun kewajiban. Maka, berdasarkan pasal 91 ayat 
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(3) sebagaimana tersebut diatas hutang yang belum 

dibayar sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta 

rupiah) dinyatakan sebagai hutang bersama antara 

penggugat dan tergugat, dan dalam hal ini harus dibagi 

dua masing sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta 

rupiah.
44

 

Setelah melalui berbagai pertimbangan 

tersebut akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan 

yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Dalam konpensi: 

a. Mengabulkan gugatan penggugat konpensi. 

b. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra 

tergugat (Sukir bin Sakarso) terhadap 

penggugat (Insri binti Ngali). 

Dalam rekonpensi: 

a. Mengabulkan gugatan penggugat 

rekonpensi sebagaian. 

b. Menetapkan, bahwa harta berupa: 

1) Sebidang tanah dan bangunan rumah di 

Dusun Ngrawan RT/ RW. 042/013 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 

seluas 240 m
2 

dengan batas-batas sebagai 

berikut, yaitu sebelah Utara tanah 

miliknya Siten, kemudian sebelah 

Selatan tanah dan rumah Siten, sebelah 

Timur jalan desa, dan sebelah Barat 

tanah miliknya Imah. 
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2) 1 (satu) unit sepeda motor GL MAX 

nomor polisi AE 2089 EQ di beli tahun 

2005 atas nama Insri. 

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 

X 125 nomor polisi AE 3797 GG atas 

nama Sukir. 

4) 1 (satu) buah kulkas dua pintu merek 

Sharp. 

5) 1 (satu) buah mesin cuci tabung merek 

Samsung. 

6) 1 (satu) buah lemari pakaian. 

7) 2 (dua) buah lemari. 

8) 1 (satu) set kursi tamu (sofa). 

Semua harta ergerak dan tidak bergerak 

terseut adalah harta bersama penggugat 

rekonpensi dengan tergugat rekonpensi. 

c. Menghukum kepada penggugat rekonpensi 

dan tergugat rekonpensi untuk membagi 

harta pada diktum angka b1, b2, b3, b4, b5, 

b6, b7 dan b8 diatas dengan pembagian 1/3 

untuk penggugat rekonpensi dan 2/3 untuk 

tergugat rekonpensi, apabila tidak bisa 

dibagi secara natural maka harus di jual 

melaui lelang hasilnya di bagi 1/3 untuk 

penggugat rekonpensi dan tergugat 

rekonpensi. 

d. Menyatakan bahwa hutang sebesar Rp. 

32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) 

adalah hutang bersama antara penggugat 

rekonpensi dengan tergugat rekonpensi.  
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e. Menghukum kepada penggugat rekonpensi 

dan tergugat rekonpensi untuk membayar  

hutang tersebut sama besar yakni masing-

masing Rp. 16.000.000 (enam belas juta 

rupiah). 

f. Menyatakan bahwa harta berupa alat-alat 

dapur, piring, gelas, sendok, dan segenap 

perabot rumah tangga dinyatakan tidak 

dapat diterima. 

g. Menolak gugatan rekonpensi selain 

penggugat rekonpensi untuk selain dan 

selebihnya. 

Dalam konpensi dan rekonpensi 

a. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiununtuk 

mengirimkan salinan putusan ini yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap kepada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Jenangan, Kabupaten 

Ponorogo. 

b. Membebankan biaya perkara kepada 

pemohon konpensi / tergugat rekonpensi 

yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 

866.000 (delapan ratus enam puluh enam 

ribu rupiah).
45

 

 

 

 

                                                           
45

Ibid., 45-48. 
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BAB IV 

KONSEP KEADILAN HAKIM DALAM MEMUTUS 

PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM 

PERSPEKTIF KEADILAN JOHN RAWLS 

 

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 

Menentukan Pembagian Harta Bersama Akibat 

Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor 

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn 

1. Pertimbangan berdasarkan identitas para pihak 

dan duduk perkara  

Pertimbangan hukum merupakan sesuatu 

yang sangat diperlukan bagi Majelis Hakim dalam 

memutuskan atau menetapkan suatu perkara. Dalam 

sebuah pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus 

teliti dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, 

mulai dari duduk perkara, barang bukti dan saksi-saksi 

yang dihadirkan di persidangan. Selain itu 

pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen 

penting dalam suatu produk badan peradilan, kejelasan 

bagi para pihak yang berpekara tentang putusan yang 

diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun 

bentu putusan lain.
46

 

Pada salinan putusan Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun perkara nomor 

0922/Pdt.G/2014/Pa.Kab.Mn, gugatan yang diajukan 

oleh Insri binti Ngali melawan Sukir bin Sakarso di 
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 Moedjono, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum 

Indonesia (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 39. 
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dalamnya sudah memenuhi unsur-unsur yang 

seharusnya di tulis dalam gugatan yaitu: 

a. Identitas Para Pihak, yang meliputi nama, 

umur, pekerjaan dan tempat tinggal. Dalam 

hal ini sudah terpenuhi dalam surat gugatan 

penggugat tanggal 07 agustus 2014 dalam 

perkara 0922/Pdt.G/2014.PA.Kab.Mn. 

b. Memuat dasar hukum, dalam hal ini dasar 

hukum gugatan dijadikan dasar oleh 

pengadilan dalam mengadili suatu perkara. 

Dasar hukum dalam gugatan dapat berupa 

peraturan perundang-undangan, praktik 

pengadilan dan doktrin-doktrin. Dalam 

gugatannya penggugat konpensi secara 

tersirat telah memuat dasar hukum yang 

menjadi dasar alasan perceraian yaitu 

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f 

yaitu antara suami istri terus menerus telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga.  

c. Adanya kepentingan hukum, dalam suatu 

gugatan penggugat harus memiliki 

kepentingan hukum yang cukup dan 

gugatan harus dilakukan oleh orang yang 

memiliki hubungan langsung dengan 

sengketa. Sedangkan orang yang tidak 

memiliki kepentingan atau hubungan 

hukum langsung haruslah terlebih dahulu 

mendapat kuasa oleh yang bersangkutan 
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untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. 

Dan dalam perkara ini Insri binti Ngali 

merupakan orang yang secara langsung 

bersengketa dengan suaminya sebagai 

tergugat. 

d. Ada sengketa atau permasalahan, tuntutan 

perdata merupakan tuntutan yang 

mengandung sengketa, dalam perkara ini 

perceraian merupakan masalah perdata, 

sehingga berlaku asas geen belaang 

geenactie (tidak ada sengketa tidak ada 

perkara).
47

 

e. Gugatan dibuat dengan cermat dan terang, 

gugatan dapat dibuat secara tertulis maupun 

secara lisan. 

Bahwa sebelum masuk ke pokok perkara 

majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara 

penggugat  dan tergugat dengan didampingi seorang 

mediator yaitu Dra. Hj Siti Azizah, namun tidak 

berhasil, dan penggugat masih kukuh dengan isi 

gugatannya. Mediasi dalam perceraian merupakan 

suatu proses uasaha mendamaikan antara suami dan 

istri yang telah mengajukan gugatan cerai, di mana 

mediasi ini di jembatani oleh seorang hakim yang 

ditunjuk di Pengadilan Agama. Penerapan mediasi 

merupakan salah satu proses yang harus terpenuhi 

dalam sidang perceraian, hal ini berdasarkan pasal 3 

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 
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 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkunagan 

Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2006), 25-29. 
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2016 yang berbunyi “setiap hakim, mediator, para 

pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur 

penyelesaian sengketa melalui mediasi”. Proses 

mediasi diharapkan dapat memperluas akses para 

pihak untuk memperoleh rasa keadilan dengan 

melakukan musyawarah untuk mufakat dengan 

perantara mediator.
48

 

Sehingga dalam perkara perceraian ini 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah 

mengimplementasikan tahapan persidangan yaitu 

mediasi yang merupakan bagian dari penyelesaian 

perkara dengan damai sehingga proses mediasi 

berlangsung dengan itikad baik. Dalam salinan 

putusan karena mediasi gagal, akhirnya hakim 

memberikan kesempatan para pihak untuk melakukan 

jawab menjawab terkait perkara yang dihadapi oleh 

para pihak. Diantaranya yaitu jawaban tergugat 

konpensi, di mana dalam jawabanya tergugat konpensi 

mengajukan gugatan balik terhadap penggugat 

konpensi terkait harta bersama. Setelah itu hakim 

memberikan kesempatan kepada penggugat konpensi 

untuk menyampaikan tanggapan terhadap jawaban dan 

gugatan balik tergugat konpensi yaitu berupa replik 

dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi 

dengan jangka waktu sesuai kesepakatan para pihak.  

Kemudian pada agenda selanjutnya tergugat 

konpensi menyampaikan dupliknya dalam konpensi 

dan replik dalam rekonpensi dan yang terakhir yaitu 
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 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 62. 
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penggugat konvensi menyampaikan duplik dalam 

rekonpensi. Terkait gugatan rekonpensi terdapat 

dalam putusan Mahkamah Agung nomor 50 

K/Pdt/1983, menurut putusan tersebut demi asas 

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka 

gugatan perceraian dapat di komulasikan dengan 

gugatan yang lain seperti gugatan harta bersama, dan 

gugatan hak asuh anak. Hal ini juga ditegaskan dalam 

pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 2004 

tentang tentang keuasaan kehakiman.
49

 

Memang hukum membolehkan proses 

pemeriksaan perkara dilakukan terpisah, sehingga 

masing-masing dituangkan dalam put  san yang 

berbeda. Namun pada prinsipnya yang harus 

ditegakkan adalah sedapat mungkin perkara diperiksa 

dan diputus bersamaan dalam satu putusan. Dalam hal 

ini hakim sudah menerapkan asas-asas dalam 

peradilan sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (3) 

HIR, gugatan konpensi dan rekonpensi diperiksa dan 

diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu 

proses, dan dituangkan dalam satu putusan. 
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 Soepomo, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Padya Paramita, 1993), 
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2. Pertimbangan Berdasarkan Pembuktian Dalam 

Persidangan 

Majelis hakim sebelum memutuskan perkara 

ini juga telah melakukan pertimbangan yang berdasar 

pembuktian selama persidangan. Artinya dalam hal ini 

hakim telah mempertimbangkan secara logis 

kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-

alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang 

berlaku.Alat bukti yang sah menurut teori pembuktian 

mempunyai beberapa syarat yaitu: (1) Diperkenankan 

oleh undang-undang sebagai alat bukti, (2) Alat bukti 

tersebut dapat dipercaya keabsahannya, (3) Alat bukti 

tersebut memang diperlukan untuk membuktikan 

suatu fakta, (4) Alat bukti tersebut mempunyai 

relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.Untuk 

memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta 

yang diajukan itu benar terjadi yang dibuktikan 

kebenarannya. Mengenai alat bukti yang diakui dalam 

hukum acara perdata diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata pasal186, pasal 164 HIR/ 

pasal 284 Rbg terdiri dari: bukti tulisan, bukti dengan 

saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, 

sumpah.
50

 

Sebagaimana tujuan dari pembuktian yaitu 

untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa yang 

diajukan oleh para pihak yang berperkara, maka 

dengan pertimbangan yang berdasarkan pembuktian 

tersebut hakim dapat menentukan mana peristiwa 
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yang benar diantara semua peristiwa yang didalilkan 

oleh para pihak dengan berdasarkan bukti-bukti yang 

telah diajukan. Yaitu mempertimbangkan secara 

seksama apakah alat-alat bukti tersebut telah 

memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi 

syarat formil dan materiilsebagai alat bukti dan apakah 

alat bukti tersebut telah cukup mendukung peristiwa-

peristiwa yang didalilkan. Dalam perkara ini yang 

menjadi alasan gugatan perceraian yaitu bersandar 

pada pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka 

fakta yang akan ditemukan dalam ppersidanganadalah 

apakah benar antara penggugat dan tergugat terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga, atau tidak.
51

 

Dan faktanya pada jawaban yang diajukan 

oleh tergugat konpensi menyangkal bahwa telah 

terjadi pertengkaran, sehingga dalam hal ini perlu 

adanya pembuktian dari penggugat konpensi terkait 

fakta hukum tersebut. Penggugat dibebani untuk 

membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar 

terjadi. Meskipun terkadang dalam kasus yang lain 

tergugat tidak menyangkal dan mengakui secara 

murni, dalam kasus perceraian agenda pembuktian 

tetap dilakukan karena dalam perkara ini sangat rawan 

dengan penyeundupan hukum. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mempersulit perceraian 

                                                           
51

 Ibid., 75. 



78 

 

sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang nomor 

1 tahun 1974.  

3. Pertimbangan Berdasarkan Rasa Keadilan 

Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah 

Tangga 

Kewenangan yang diberikan kepada hakim 

untuk mengambil kebijaksaan dalam memutus perkara 

telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang 

nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, 

yang berbunyi: hakim dan hakim konstitusi wajib 

menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga 

berdasarkan aturan tersebut hakim harus mengambil 

kebijaksanaan hukum. Penentuan atas tuntutan rasa 

keadilan yang harus diterapkan oleh hakim dalam 

memutus suatu perkara, secara teori hakim akan 

melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku.  

Keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak 

macamnya, seperti konsep keadilan  sebagai suatu 

kebajikan utama. Dalam konsep ini keadilan 

merupakan kewajiban moral yang mengikat para 

anggota masyarakat dalam hubungannya antara yang 

satu dengan yang lain.
52

 

Dengan banyaknya pemahaman tentang 

konsep keadilan menurut para ahli, menjadikan 

pengertian keadilan diartikan sangat luas sehingga 

tampak berbaur dengan seluruh isi dari moralitas. 

Bidang ilmu hukum pada umumnya keadilan 
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dipandang sebagai tujuan akhir yang harus dicapai 

dalam hubungan-hubungan hukum baik antara 

perseorangan dengan perseorangan, perseorangan 

dengan pemerintah, dan perseorangan dengan 

kelompok masyarakat lainnya. Tujuan mencapai 

keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil 

atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau 

pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum. 

Sehingga dalam setiap pengambilan kebijaksanaan 

oleh hakim, maka hakim selalu berlindung kepada 

upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan 

kembali, artinya apabila hakim pada tingkat pertama  

mengambil kebijakan dalam memutus perkara tidak 

sesuai dengan norma-norma hukum yang harus 

dipatuhi termasuk rasa keadilan, maka solusinya 

dipersilahkan banding untuk diuji kebijaksanaan 

tersebut. 

Begitupun dalam perkara ini, dalam 

pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta 

persidangan  dengan mengambil kebijaksanaan 

dengan memperjelas mengenai apa itu harta bersama 

sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun 

harta tersebut terbukti sebagai sebagai harta yang 

diperoleh selama perkawinan, sehingga dengan dasar 

pertimbangan tersebut hakim bisa menetapkan apakah 

harta tersebut sebagai harta bersama antara penggugat 

dan tergugat atau bukan. Dari rumusan pasal tersebut 

mengandung arti bahwa terbentuknya harta bersama 

dalam perkawinan ialah dihitung sejak tanggal 
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peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut 

putus, baik terputus karena kematian atau karena 

perceraian tanpa mempersoalkan dari mana atau dari 

siapa harta tersebut berasal baik diperoleh secara 

bersama-sama suami istri atau secara sendiri-sendiri. 

Dengan demikian harta yang telah ada dan dimiliki 

oleh suami istri pada saat perkawinan dilangsungkan 

yang dibawa masuk ke dalam perkawinan yang berupa 

harta bawaan, hadiah dan atau, warisan terletak di luar 

harta bersama.
53

 

Dengan alasan itulah maka tergugat konpensi 

ingin harta bersama yang diperoleh selama dalam 

ikatan perkawinan antara penggugat konpensi dan 

tergugat konpensi dibagi dua, akan tetapi penggugat 

konpensi merasa keberatan karena penggugat 

mengganggap bahwa harta yang diperoleh selama 

perkawinan tersebut merupakan hasil jerih payah 

penggugat selama bekerja di luar negeri. Untuk 

membuktikan itu semua penggugat mengajukan bukti 

surat pengiriman uang selama bekerja di Taiwan dan 

juga diperkuat dengan mendatangkan saksi-saksi 

dalam persidangan. Sehingga dari fakta hukum 

tersebut dapat diketahui bahwa penggugat memang 

lebih banyak berkontribusi dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga. Dan hal inilah yang menjadi 

salah satu  pertimbangan hakim dalam memutuskan 

terkait harta bersama. 
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B. Perspektif Keadilan John Rawls  Terhadap Dasar 

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara 

Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn 

1. Perspektif Keadilan Fairness John Rowls 

Berdasarkan Pelaksanaan Tugas dan Kewajiaban 

Suami Istri 

Tentang pembagian harta bersama yang 

diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum (KHI) 

berdasarkan atas kenyataan bahwa pada umumnya 

suatu rumah tangga yang ada di Indonesia terdiri dari 

suami selaku kepala rumah tangga dan istri selaku ibu 

rumah tangga.  Sehingga dalam pasal tersebut 

ditentukan pembagian harta bersama antara suami istri 

ketika terjadi perceraian masing-masing mendapatkan 

1/2 bagian, kecuali ada ketentuan lain. Dalam 

kehidupan berumah tangga masing-masing suami dan 

istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan seimbang supaya kehidupan dalam 

keluarga dapat berjalan dengan harmonis, tanpa 

adanya ketimpangan diantara para pihak. Di mana 

terkait kewajiban suami istri juga telah diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 dan 81, yang 

berbunyi: 

a. Bahwa sesuai penghasilan suami 

menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat 

kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, 

biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

istri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi 

anak. 
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b. Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: 

(a) suami wajib menyediakan tempat 

kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau 

bekas istri yang masih dalam masa iddah, 

(b) tempat kediaman adalah tempat tinggal 

yang layak untuk istri selama dalam ikatan 

perkawinan atau dalam iddah, (c) tempat 

kediaman disediakan untuk melindungi istri 

dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain 

sehingga mereka merasa aman dan tentram. 

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai 

tempat menyimpan harta kekayaan sebagai 

tempat menata dan mengatur alat-alat 

rumah tangga, (d) suami wajib melengkapi 

tempat kediaman sesuai dengan 

kemampuannya serta disesuaikan dengan 

keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik 

baik berupa alat perlengkapan rumah tangga 

maupun sarana penunjang lainnya. 

Sedangkan terkait kewajiban isteri dalam 

rumah tangga juga telah diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 83 yang berbunyi: 

a. Kewajiban utama seorang istri adalah 

berbakti lahir dan batin kepada suami di 

dalam batas-batas yang dibenarkan oleh 

hukum Islam. 
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b. Istri menyelenggarakan dan mengatur 

keperluan rumah tangga sehari-hari dengan 

sebaik-baiknya.
54

 

Namun yang terjadi dalam perkara ini dalam 

rumah tangga penggugat konpensi dan tergugat 

konpensi yang terjadi adalah sebaliknya, penggugat 

konpensi yang dalam hal ini sebagai seorang istri 

menanggung kewajiban tergugat konpensi selaku 

suami dengan bekerja ke Taiwan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, karena gaji tergugat konpensi 

selaku kepala rumah tangga tidak mencukupinya. 

Sehingga dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa 

penerapan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dirasa 

kurang adil, oleh karena itu dengan berpegang teguh 

pada asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan 

penegakan hukum berdasarkan tugas dan kewajiban 

yang telah berubah posisi hakim menentukan lain. 

Keadilan dari pasal 97 Kompilasi Hukum Islam akan 

terwujud ketika tugas dan kewajiban antara suami istri 

dilaksanakan secara seimbang sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Bila dilihat dari keadilan fairness John Rawls 

terkait keadilan yang berdasarkan tugas dan kewajiban 

yang konteksnya lebih luas yaitu tugas dan kewajiban 

masyarakat dalam bernegara. Di mana setiap orang 

orang mempunyai kesempatan yang sama dalam 

berbagai aspek kehidupan, tanpa membedakan status 
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ekonomi maupun sosial. Bahwa sudah menjadi tugas 

dan kewajiban sebagai warga negara untuk mematuhi 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Dalam teorinya Rawls berusaha 

mengangkat teori kepatuhan parsial, yaitu persoalan 

pambangkangan sipil dan penolakan dengan 

pertimbangan. Disini Rawls beranggapan bahwa 

konteksnya yaitu mendekati keadilan, apa yang masuk 

akal diharapkan dan diterapkan dalam berbagai 

keadaan. Sebuah pemahaman tentang kasus ini sangat 

khusus bisa membantu problem-problem yang lebih 

sulit. Sehingga bagaimanapun juga untuk 

mempertimbangkan pembangkangan sipil dan 

penolakan dengan pertimbangan, maka harus 

membahas hal-hal yang terkait dengan tugas dan 

kewajiban. Jelas sudah bahwa tugas dan kewajiban 

warga negara untuk menerima pengaturan-pengaturan 

yang ada, yang boleh jadi kadang dikesampingkan.
55

 

Dengan bergantung pada prinsip-prinsip hak, 

yang kadang membolehkan ketidakpatuhan dalam 

kondisi-kondisi tertentu setelah menimbang 

semuanya. Apakah ketidakpatuhan bisa dibenarkan 

atau tidak, hal itu bergantung pada sejauh mana 

hukum dan lembaga tidak adil. Hukum yang tidak adil 

tidak sepenuhnya berdiri sejajar, dan hal yang sama 

berlaku pula bagi kebijakan dan lembaga. 

Ketidakadilan bisa timbul karena pengaturan-

pengaturan yang mungkin menyimpang dalam 
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berbagai macam derajat dari standar-standar yang 

diterima secara publik yang kurang lebihnya adil. 

Atau bisa juga karena pengaturan tersebut boleh jadi 

sesuai dengan sebuah konsepsi masyarakat tentang 

keadilan, atau dengan pandangan khas yang dominan 

tetapi konsepsi itu sendiri boleh jadi tidak masuk akal, 

dan dalam beberapa kasus jelas tidak adil. Sehingga 

keadilan di dalam penerapan sebuah peraturan akan 

terlaksana dengan baik ketika warga negara 

melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan 

peraturan tersebut tanpa adanya pembangkangan 

ataupun penolakan. 
56

 

Begitupun dalam perkara pembagian harta 

bersama ini, keadilan menurut pertimbangan hakim 

bukan berdasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum 

Islam, akan tetapi berdasarkan pada fakta hukum yang 

dalam hal ini berkaitan dengan tugas dan kewajiban 

suami istri selama perkawinan. Sehingga demi rasa 

keadilan hakim memutus pembagian harta bersama 

lebih banyak penggugat konpensi dari pada tergugat 

konpensi. Meskipun dalam hal ini antara suami istri 

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh 

bagian harta bersama akan tetapi apa yang di dapatkan 

bergantung pada tugas dan kewajiban yang telah 

mereka lakukan selama berumah tangga. Menurut 

peneliti inilah putusan yang paling adil dengan 

berdasarkan tidak adanya upaya hukum lagi yang 

ditempuh oleh kedua belah pihak. 
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2. Perspektif Keadilan Distributif John Rawls 

Terhadap Peran Suami Istri  

Peran suami dan istri dalam kehidupan 

berumah tangga bisa menjadi salah satu pertimbangan 

hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara 

pembagian harta bersama. Seperti yang terjadi pada 

putusan yang sudah penulis teliti. Di sini pihak istri 

selaku penggugat konpensi berperan sebagai pencari 

nafkah dalam keluarga, sehingga akan tidak adil 

ketika pembagian harta bersama disesuaikan dengan 

pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Di sinilah 

diperlukan keadilan seperti yang dijelaskan oleh John 

Rawls. Diharapkan adanya keadilan, menjadikan 

pembagian antara keduanya bisa adil sesuai dengan 

haknya. Rawls menawarkan teori keadilan distributif 

atau metode keseimbangan reflektif (reflective 

equilibrium), metode ini melihat prinsip-prinsip moral 

yang paling umum dan pertimbangan-pertimbangan 

moral yang paling khusus. Menurut Rawls, keadilan 

merupakan nilai kebaikan utama dari institusi-institusi 

sosial sebagai kebenaran adalah sebagian dari sistem 

pemikiran
57

 

Metode keseimbangan ini diharapkan 

mencapai pertimbangan-pertimbangan yang telah 

difikirkan. Prinsip tersebut juga menuntut bahwa 

setiap orang memiliki skema kebebasan merata yang 

sama besarnya dengan skema serupa yang dimiliki 

oleh orang lain. Dalam teorinya Rawls mengandaikan 
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struktur basis sebuah masyarakat kesamaan peluang 

yang fair, sementara masyarakat satunya tidak. Pada 

masyarakat yang pertama resep tiap orang menurut 

kontribusinya dalam bentuk khusus sesuai dengan 

pendidikan dan pelatihannya. Misalnya resep tiap-tiap 

orang menurut kontribusinya mencakupi banyak sekali 

kasus distribusi dalam suatu perekonomian yang 

sepenuhnya kompetitif. Dengan menerima teori 

distribusi produktivitas marjinal, setiap faktor 

produksi mendapatkan penghasilan berdasarkan 

seberapa banyak ia menambahkan sesuatu pada output 

(dengan mengasumsikan adanya kepemilikan produksi 

dalam alat produksi). Dalam pengertian ini seorang 

pekerja dibayar menurut nilai penuh hasil kerjanya, 

tidak lebih tidak kurang. Biasanya, hal ini akan 

tampak bagi kita sebagai fair. 
58

 

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun tentang perceraian yang 

didalamnya ada gugatan rekonpensi terkait harta 

bersama perkara nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, 

dalam hal ini majelis hakim telah memutus dengan 

adil menurut penulis, ketika hal ini penulis analisis 

dengan teori keadilan John Rawls. Majelis hakim telah 

berijtihad dengan memutus perkara tersebut tidak 

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana 

dalam fakta hukum dalam perkara tersebut sudah 

sangat layak ketika penggugat konpensi mendapatkan 

bagian 2/3 karena penggugat lebih banyak 
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berkontribusi dalam menghasilkan harta untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.  

 



 

89 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini mengenai putusan perkara 

nomor  0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, tentang perceraian 

yang di dalamnya terdapat gugatan rekonpensi terkait harta 

bersama, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep keadilan hakim dalam memutus perkara 

tersebut berdasarkan keadilan fairness dalam teori 

keadilan John  Rawls yang melihat peran suami istri 

dalam rumah tangga memang harus dipahami dengan 

beragam penafsiran meskipun dalam hal ini antara 

suami dan istri mempuanyai kesempatan yang sama 

untuk mendapatkan bagian, karena rumusan tentang 

kepemilikan harta bersama menjadi kurang jelas 

ketika dibenturkan dengan fenomena yang terjadi 

dalam masyarakat terutama terkait dengan peran 

pencari nafkah utama dalam keluarga. Maka dalam hal 

ini hakim mengambil nilai-nilai yang terkandung 

dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KHI, yaitu 

nilai keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum 

untuk menentukan bagian antara suami dan istri. 

2. Berdasarkan perspektif teori John Rawls pertimbangan 

hakim terkait pembagian harta bersama pada perkara 

tersebut menganut teori keadilan distributif yang 

menawarkan prinsip keadilan berdasarkan kontribusi 

setiap individu dengan pertimbangan-pertimbangan 

moral. Dalam teori tersebut menuntut bahwa setiap 

orang memiliki skema kebebasan merata yang sama 
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besarnya dengan skema serupa yang dimiliki oleh 

orang lain. Sehingga dalam perkara ini hakim 

memutus berdasarkan pertimbangan dari peran suami 

istri dalam menjalankan tugas dan kewajiban 

berdasarkan kontribusi masing-masing dalam 

keluarga. Dan hakim dalam hal ini telah berusaha 

memberikan keadilan kepada para pihak dengan 

membagi harta bersama secara adil dengan bagian 1/3 

untuk suami dan 2/3 untuk istri.  

 

B. Saran 

Setelah menganalis hasil penelitian dan 

berdasarkan kesimpulan yang telah diuaraikan, penulis 

memberikan saran yang mungkin bisa dapat dijadikan 

pertimbangan kedepannya untuk perkembangan hukum 

dalam memutus suatu perkara yaitu: 

1. Dalam mengambil keputusan, hakim harus lebih 

progresif dalam perkara apapun dan tidak hanya 

terpaku pada peraturan perundang-undangan, karena 

kehidupan masyarakat selalu dinamis dan 

permasalahan semakin kompleks. Sehingga dengan 

sikap progresifitas hakim diharapkan bisa 

menciptakan rasa keadilan para pihak. 

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut 

menurut penulis sudah sesuai rasa keadilan, dengan 

melihat  peran istri yang lebih banyak dalam 

memenuhi kebutuhan keluarga sudah cukup adil 

apabila istri mendapatkan bagian lebih banyak. 

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam masing-

masing mempunyai kesempatan yang sama untuk 
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memdapatkan bagian tanpa membedakan posisi 

masing-masing dalam keluarga.  
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