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ABSTRAK 

 

Nur‟aini Layly, Fitroh, 2017. Model Pembagian Harta 

Bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi 

Multikasus Putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

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

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta), Tesis, Program Studi 

Ahwal Syakhsiyyah, Program Pascasarjana, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. 

Kata Kunci: Model Pembagian Harta Bersama, Hukum 

Progresif. 

Masalah pembagian harta bersama sudah diatur dalam 

pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing 

suami istri mendapatkan setengah bagian dari harta bersama. 

Namun dalam putusan pembagian harta bersama ternyata 

ada yang menyimpang dari pasal 97 Kompilasi Hukum 

Islam tersebut. Seperti pada perkara yang diputus di 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

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

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

memutus bagian harta bersama bukan ½ bagian sama antara 

suami isteri tetapi majelis hakim dalam dua putusan ini 

memutus bagian istri lebih banyak dari bagian suami. 

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik 

menganalisis putusan Pengadilan Agama Ponorogo dan 

putusan Pengadilan Agama Tulungagung dengan rumusan 

masalah sebagai berikut (1) Bagaimana analisa 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

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

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

pembagian harta bersama perspektif hukum progresif? (2) 



 

 

 

Bagaimana analisis tujuan hukum hakim dalam memutus 

putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

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

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

pembagian harta bersama?. 

Penelitian ini merupakan bentuk pendekatan yuridis 

normatif. Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa: (1) Dalam 

pertimbangan hakim sesuai dengan prinsip hukum progresif 

yaitu majelis hakim tidak hanya menjadi corong undang-

undang semata, namun hakim melakukan langkah hukum 

yang bertujuan untuk keadilan, majelis hakim dalam hal ini 

bersifat progress yang berarti maju, sehingga majelis hakim 

menjatuhkan putusan dengan bagian yang lebih besar untuk 

istri demi keadilan.(2) Tujuan hukum hakim dalam kedua 

putusan pembagian harta bersama ini sesuai dengan tujuan 

dalam teori keadilan distributif, dan putusan ini juga 

merupakan bentuk perlindungan hukum bagi istri dari 

tindakan suami yang merugikan, dan dalam pembagian harta 

bersama ini majelis hakim juga telah sesuai dengan asas 

kepastian hukum. 
 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Nur'aini Layly, Fitroh, 2017. The Division of Joint Property 

Model for Progressive Legal Perspective 

(Multicase Study of the Ponorogo Religious Court 

Case Number: 0745/PDT. G/2009/PA.Po and the 

Verdict of the Tulungagung Religious Court Case 

Number: 1993/PDT. G/2012/PA.Ta), Thesis, 

Ahwal Syakhsiyyah Study Program, Graduate 

Program, The State Institute of Islamic Studies 

(IAIN) Ponorogo. Advisor: Dr. Luthfi Hadi 

Aminuddin, M.Ag. 

Keywords: the division of Joint Property Model, Progressive 

Law. 

  

The issue of joint property division is governed in 

article 97 of the Islamic law compilation in which each 

husband and wife get half of the property. However, in the 

verdict on the division of joint property, there is a deviant 

from article 97 of the Islamic Law compilation. As in the 

case done at Ponorogo Religious Court with case number: 

0745/PDT. G/2009/PA. Po and Tulungagung Religious 

Court number: 1993/PDT. G/2012/PA. Ta which decided 

the division of joint property is not in the same part of half 

the same between the husband and wife but the council of 

judges in these two both decisions decided that the wife gets 

part more than the husband's part. 

According to the background of the problems, the 

author is interested in analyzing the decision of the 

Ponorogo Religious Court and the decision of the 

Tulungagung Religious Court as the following problems (1) 

How to analyze the considerations of judges in the decision 

of the Ponorogo Religious Court number: 0745/PDT. 

G/2009/PA. Po and the decision of the Tulungagung 



 

 

 

Religious Court number: 1993/PDT. G/2012/PA. Ta about 

the division of joint property with a progressive law 

perspective? (2) How to analyze the legal purpose of judges 

in breaking the decision of the Tulungagung Religious Court 

number: 1993/PDT. G/2012/PA. Ta about the division of 

joint property? 

This research is a form of normative juridical 

approach. The results of this research proved that:(1) in 

consideration of judges in accordance by the principle of 

progressive law that is the council of judges not only be the 

funnel of the law but also the judges do a legal step aimed at 

justice, the council of judges, in this case, has a progress 

characteristic that means going forward, so that the judge 

decided the verdict with a greater part for the wife for a 

justice. (2) The purpose of the law by the judges in both of 

the division of joint property is in accordance with the 

objectives in distributive justice theory, and this decision is 

also a form of legal protection for the wife of adverse 

husband's actions, and in the division of joint property, 

Council of judges has also been in accordance with the 

principle of legal certainty. 

  



 

 

 

 ملحص
 يف نظرية ادلشرتكةتقسيم األموال منوذج . 2017فطرة نور عني ليلي، 

دراسة حالة متعددة قرار احملكمة الدينّية )احلكم التقّدمي 
 وقرار Pdt.G/2009/PA.Po/ 0745: فونوروكو الرقم 

: احملكمة الدينية تولونج أغونج الرقم
1993/Pdt.G/2012/PA.Ta) رسالة ادلاجستري، كلية ،

األحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جبامعة فونوروكو 
الدكتور لطفي ىادي أمني الدين، : ادلشرف. اإلسالمية احلكومية

M.Ag. 
 ، واحلكم التقديادلشرتكةتقسيم األموال : الكلمات ادلفتاحية

 عن رلموعة 97يف ادلادة  ادلشرتكةتنظم مسألة تقسيم األموال 
الشريعة اإلسالمية وىي أن ينال كل من الزوجني نصفا من األموال 

 عن رلموعة 97غري أن يف قرار تقسيمها ما ينحرف عن ادلادة . ادلشرتكة
: مثل القضية ادلقررة يف احملكمة الدينية فونوروكو الرقم. الشريعة اإلسالمية

0745/Pdt.G/2009/PA.Po واحملكمة الدينية تولونج أغونج الرقم :
1993/Pdt.G/2012/PA.Ta الذين قررا أن األموال ادلشرتكة ليست 

 . نصفا لكل من الزوجني، ولكن القاضي قرر أكثر قسم للزوجة من الزوج

من خلفية البحث السابق، ترغب الباحثة يف حتليل قرار احملكمة 
( 1: الدينية بفونوروكو وقرار احملكمة الدينية بتولونج أغونج بادلسألة اآلتية

: الرقمو ككمة الدينية بونوروادلح يف قرار القاضيكيف حتليل اعتبارات 



 

 

 

1993/ Pdt.G/2012/ PA.Ta  عن تقسيم األموال ادلشرتكة يف
كيف حتليل أىداف احلكم للحاكم يف اختاذ  (2نظرية احلكم التقدي؟ 

 Pdt.G/2012/ PA.Ta /1993:  الرقموكبونوروقرار احملكمة الدينية 
 عن تقسيم األموال ادلشرتكة يف نظرية احلكم التقدي؟

ويتبني من ىذا . يكون ىذا البحث هنًجا للقانون ادلعياري
عند نظر القاضي ادلوافق مببدأ احلكم التقدمي، ال يكون  (1: البحث أنو

رللس القضات رلرد وسيلة يف القانون، فإمنا يّتخذ اخلطوات القانونية اليت 
ففي ىذه ادلسألة يكون القاضي تقدميا مبعىن أنو . هتدف إىل العدل

( 2. يتقدم، فيأخذ رللس القضات القرار بالقسم األكثر للزوجة العدل
يكون اذلدف يف اختاذ القاضي قراره يف تقسيم ىذه األموال ادلشرتكة 

موافقا بنظرية العدالة التوزيعية، ويكون ىذا القرار محاية قانونية للزوجة من 
تصرفات الزوج الضارة وقد كان قرار اجمللس يف تقسيم ىذه األموال 

 . ادلشرتكة موافقا باألسس التأكد القانوين
  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang 

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
. Dari 

pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan utama 

perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri 

itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha 

Esa. 

Semua individu yang sudah memasuki 

kehidupan rumah tangga pasti menginginkan 

terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera 

lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup 

dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga 

                                                           
1

M Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, 

Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 20. 



 

 

 

yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang 

harmonis, rukun, damai, adil dan makmur. Setiap 

pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan 

berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk 

mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal 

menjemput nantinya. Hal ini dikarenakan dalam 

keluarga akan selalu muncul permasalahan yang sangat 

bisa menggoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan 

keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan 

berakibat kepada perceraian.
2
 

Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah untuk 

membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang 

tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. 

Namun pada realitas sosialnya tidak semua perkawinan 

berjalan seperti yang diharapkan. Permasalahan yang 

terjadi dalam rumah tangga banyak yang tidak 

ditemukan penyelesaiannya hingga puncaknnya 

berujung pada perceraian. 

Perceraian akan membawa berbagai akibat 

hukum, salah satunya berkaitan dengan pembagian 

harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama adalah 

                                                           
2
Ibid., 22.  



 

 

 

harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan 

perkawinan.
3
 

Hal ini iatur dalam Pasal 35 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

menjadi harta bersama. 

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri 

dan harta benda yang diperoleh masing-masing 

sebagai hadiah atau warisan, adalah harta dibawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak 

tidak menentukan lain
4
 

Dari pengertian Pasal 35 di atas, dapat dipahami 

bahwa segala harta yang diperoleh selama ikatan 

perkawinan di luar harta warisan, hibah, dan hadiah 

merupakan harta bersama. Karena itu, harta  yang 

diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya 

masing-masing merupakan milik bersama suami istri. 

Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami 

                                                           
3
Zaiuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), 56. 
4

Citra Umbara, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra 

Umbara, 2012),12.  



 

 

 

istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta 

bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-

masing keluarganya bila paangan suami istri itu 

meninggal dan tidak mempunyai anak.
5
 

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku 

Kompilasi Hukum Islam, yang didalamnya mengatur 

tentang pembagian harta bersama. Dalam Pasal 1 huruf 

f Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta 

kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta 

yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami 

isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung 

selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan 

terdaftar atas nama siapapun.
6
 Selanjutnya pada Pasal 

97 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa 

pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun 

cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta 

bersama tersebut.
7
 

                                                           
5
Zaiuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), 57. 
6
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: 

Nuansa Aulia, 2012), 1. 
7
Ibid., 30. 



 

 

 

Meskipun dalam undang-undang dan Kompilasi 

Hukum Islam sudah diatur sedemikian jelasnya 

mengenai pembagian harta bersama setelah terjadinya 

perceraian, tetapi pada kenyataannya pembagian harta 

bersama yang diselesaikan di pengadilan agama 

terkadang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. 

Seperti dalam perkara yang diputus di Pengadilan 

Agama Ponorogo, Pengadilan Agama Tulungagung. 

Dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po yang memutus perkara 

pembagian harta bersama antara penggugat dan 

tergugat. Penggugat dan tergugat semula adalah suami 

istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama 

Ponorogo. Kemudian mantan suami mengajukan 

gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan 

Agama Ponorogo. Hasil putusan hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo menjatuhkan putusan perkara 

pembagian harta bersama dengan pembagian 40% 

untuk Penggugat dan 60% untuk tergugat.
8
 Penggugat 

tidak terima dan mengajukan banding. Namun dalam 

putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan 

                                                           
8

HadiWasito (Wakil Panitera Pengadilan Agama Ponorogo) 

Wawancara: tanggal 10 Desember 2017.  



 

 

 

putusan nomor: 58/Pdt.G/2010/PTA.Sby majelis hakim 

menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po. Kemudian 

pembanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 

dengan nomor perkara: 463K/AG/2010. Namun 

Mahkamah Agung menolak Kasasi dari penggugat. 

Putusan yang kedua adalah putusan Pengadilan 

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

Dalam perkara ini hakim memeriksa perkara antara 

suami dan istri, istri sebagai penggugat melawan suami 

sebagai tergugat. Dalam gugatan penggugat 

mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat. 

Namun dalam proses pemeriksaan, suami sebagai 

tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang isinya 

tergugat meminta pembagian pembagian harta bersama 

sebelum terjadinya perceraian. tergugat kemudian 

merincikan harta bersama dalam perkawinan tersebut.
9
 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung 

dalam putusannya mengabulkan gugatan rekonvensi 

sebagian. Mengenai harta bersama, majelis hakim 

                                                           
9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

“Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta,” dalam putusan.mahkamahagung.go.id, 

(diakses pada tanggal 20 Januari 2017, jam 15.00) 



 

 

 

memutus dengan pembagian 1/3 bagian untuk suami 

dan 2/3 bagian untuk istri.
10

 

Putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor: 

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

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

yang memutus tentang pembagian harta bersama ini 

berbeda dengan putusan-putusan pengadilan agama 

pada umumnya di beberapa pengadilan di karesidenan 

Madiun yang putusannya relatif seragam dengan 

pembagian harta bersama sesuai dengan pasal 97 

Komilasi Hukum Islam dengan pembagian masing-

masing 1/2.  

Seperti di Pengadilan Agama Trenggalek, 

sampai saat ini putusan pembagian harta bersama telah 

sesuai dengan pembagian dalam Kompilasi Hukum 

Islam
11

. Begitu juga di Pengadilan Agama Kota 

Madiun, dari 11 putusan tentang harta bersama yang 

terdata dalam direktori putusan Pengadilan Agama Kota 

Madiun sampai saat ini, telah sesuai dengan Kompilasi 

                                                           
10

Ibid., 10. 
11

YazidAl-Fahri (Hakim Pengadilan Agama Trenggalek) 

Wawancara: tanggal 10Januari 2017 



 

 

 

Hukum Islam.
12

  Selanjutnya Pengadilan Agama 

Kabupaten Magetan, dari 19 putusan tentang 

pembagian harta bersama yang terdata dalam direktori 

putusan Pengadilan Agama Kabupaten Magetan semua 

telah sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
13

 

Melihat fakta di beberapa pengadilan agama di 

karesidenan Madiun  yang memutus pembagian harta 

bersama dengan pembagian yang seragam dan telah 

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, maka ada fakta 

lain yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung 

dan Pengadilan Agama Ponorogo. Di Pengadilan 

Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Ponorogo 

terdapat masing-masing satu putusan tentang 

pembagian harta bersama dengan pembagian yang tidak 

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo nomor: 

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

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

                                                           
12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

“Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun,” dalam 

putusan.mahkamahagung.go.id, (diakses pada tanggal 20 Mei 2017, jam 

17.00). 
13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

“Putusan Pengadilan AgamaKabupatenMagetan,” dalam 

putusan.mahkamahagung.go.id, (diakses pada tanggal 21 Mei 2017, jam 

19.00) 



 

 

 

tentang pembagian harta bersama. Padahal putusan-

putusan tentang pembagian harta bersama di Pengadilan 

Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Tulungagung 

yang lain juga memutus dengan pembagian yang 

seragam yaitu masing-masing suami dan istri 

mendapatkan ½ bagian. Hal tersebut terlihat dari 

putusan-putusan yang terdaftar dalam direktori Putusan 

Pengadilan Agama.  

Dalam direktori putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung Dalam kategori harta bersama, terdapat 

13 putusan dengan pembagian masing-masing suami 

istri mendapatkan setengah dari harta bersama yang 

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Putusan 

tersebut yaitu: 

1. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 

1488/Pdt.G/2006/PA.Ta dengan putusan, 

menetapkan menurut hukum masing-masing suami 

dan istri berhak setengah bagian dari harta bersama. 

2. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 

1709/Pdt.G/2007/PA.Ta dengan putusan, 

menghukum suami dan istri untuk membagi dua 

masing-masing bagian sama terhadap seluruh harta 

bersama yang tercantum pada poin 1, 2, dan 3. 



 

 

 

3. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung 

nomor:1711/Pdt.G/PA.Ta dengan putusan,suami 

dan istri membagi harta bersama pada putusan 

diktum nomor 3 masing-masing mendapatkan 

setengah dari harta bersama. 

4. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 

2208/Pdt.G/2008/PA.Ta dengan putusan membagi 

masing-masing suami istri mendapatkan setengah 

dari harta bersama. 

5. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 

2158/Pdt.G/2008/PA.Ta dengan putusan masing-

masing suami istri mendapatkan ½ dari harta 

bersama. 

6. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 

114/Pdt.G/2010/PA.Ta dengan putusan, menetapkan 

menurut hukum masing-masing suami istri berhak 

setengah bagian dari harta bersama. 

7. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 

116/Pdt.G/2012/PA.Ta dengan putusan menghukum 

kepada suami dan istri untuk membagi harta 

bersama masing-masing ½ bagian. 

8. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 

429/Pdt.G/2012/PA.Ta dengan putusan, menetapkan 



 

 

 

masing-masing suami istri mendapatkan ½ dari 

harta bersama. 

9. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 

1056/Pdt.G/2013/PA.Ta dengan putusan, 

menetapkan suami dan istri masing-masing 

mendapatkan setengah dari harta bersama tersebut 

sesuai bagian masing-masing. 

10. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 

48/Pdt.G/2015/PA.Ta dengan putusan menghukum 

tergugat untuk menyerahkan ½ dari harta yang 

dikuasainya kepada penggugat dan menghukum 

penggugat untuk menyerahkan ½ harta yang 

dikuasainya kepada tergugat. 

11. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 

2809/Pdt.G/2014/PA.Ta dengan putusan: penggugat 

konvensi dan pergugat Konvensi masig-masing 

berhak ½ dai harta bersama. 

12. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 

992/PDt.G/2016/PA.Ta tentang harta bersama 

dengan putusan Penggugat mendapat ½ bagian dan 

tergugat mendapat ½ bagian dari harta bersama.  



 

 

 

13. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 

1488/Pdt.G/2006/PA.Ta.
14

 

Dari sekian putusan yang terdata dalam direktori 

putusan Pengadilan Agama Tulungagung diatas, 13 

putusan hakim memutus dengan besaran yang seragam 

yaitu masing-masing suami dan istri mendapatkan ½ 

bagian, dan satu putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung yang memutus dengan bagian yang 

berbeda yaitu suami 1/3 dan istri 2/3 yaitu putusan 

nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta yang akan dibahas 

dalam tesis ini. 

Di Pengadilan Agama Ponorogo, tentang 

pembagian harta bersama hampir semuanya seragam 

dengan pembagian masing-masing ½ bagian sesuai 

Kompilasi Hukum Islam dan hanya terdapat satu 

putusan yang memutus pembagian harta bersama 

dengan putusan tidak ½ bagian, yaitu putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo nomor: 

0745/Pdt.G/2009/PA.Po. Hal ini sesuai dengan 

keterangan dari wakil panitera Pengadilan Agama 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

“Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tentang harta bersama” 

dalam putusan.mahkamahagung.go.id, (diakses pada tanggal 20 Mei 

2017, jam 20.00). 



 

 

 

Ponorogo, bahwa selama ini baru ada satu putusan di 

Pengadilan Agama Ponorogo yang memutus perkara 

dengan pembagian harta bersama 40% untuk suami dan 

60% untuk istri.
15

 

Dalam konsideran hakim pada putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama 

Tulungagung tersebut, hakim menjatuhkan putusan 

dengan menyimpangi aturan pembagian harta bersama 

dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Padahal pada 

pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jelas menyatakan 

bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak 

sepaerdua dari harta bersama sepanjang tidak 

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.  

Hakim dalam memutus putusan ini tidak 

merujuk pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, 

padahal selama ini Kompilasi Hukum Islam sudah 

digunakan sebagai sumber hukum materiil pada 

Peradilan Agama, semenjak dikeluarkan Inpres No. 1 

tahun 1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama. 

Kompilasi Hukum Islam digunakan hakim sebagai 

pedoman dalam memutus perkara.  
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Hadi Wasito (Wakil Panitera Pengadilan Agama Ponorogo) 

Wawancara: tanggal 10 Desember 2017.  



 

 

 

Dengan adanya contra legem terhadap pasal 97 

Kompilasi Hukum Islam dalam putusan hakim tentang 

pembagian harta bersama yang berbeda ini penulis 

ingin membahas dalam sebuah Tesis yang berjudul 

“Model Pembagian Harta Bersama Perspektif 

Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

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

Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta Tentang Pembagian harta 

bersama) 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisa pertimbangan hukum hakim 

dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan putusan 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian harta 

bersama perspektif hukum progresif? 

2. Bagaimana analisa tujuan hukum hakim dalam 

memutus putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan putusan 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 



 

 

 

1993/Pdt.G/2012/PA.TA bersama perspektif hukum 

progresif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama 

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

putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian harta 

bersama dengan perspektif hukum progresif. 

2. Untuk menganalisis tujuan hukum yang ingin 

dicapai oleh majelis hakim dalam memutus putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

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

Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian harta 

bersama. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila 

penelitian tersebut memberi manfaat bagi berbagai 



 

 

 

pihak. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis,  penelitian ini diharapkan menjadi 

jawaban dan analisa akademik atas putusan-

putusan hakim Pengadilan Agama yang memutus 

dengan mengesampingkan aturan perundang-

undangan demi mencapai putusan yang adil 

sesuai kebutuhan masyarakat khususnya dalam 

putusan-putusan pembagian pembagian harta 

bersama yang pembagiannya tidak sesuai dengan 

yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). 

b. Memberikan tambahan pengetahuan dalam 

hukum perkawinan di Indonesia terutama dalam 

hal pembagian harta dengan analisis hukum 

progresif oleh hakim-hakim di Pengadilan 

Agama. 

2. Manfaat Praktis 

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 

advokat penelitian ini diharapkan menjadi tambahan 

pertimbangan dalam pendampingan klien terkait 

dengan perkara pembagian harta bersama bahwa 

masyarakat bisa mendapatkan pembagian hak yang 

seadil-adilnya. Bagi masyarakat penelitian ini 

diharapkan dapat menjadikan masyarakat agar lebih 

memahami bahwa pembagian harta bersama bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-

masing keluarga dan tidak hanya diputus dengan 

bagian yang sama. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Guna memberikan gambaran yang jelas 

mengenai keseluruhan isi tesis, maka penulis 

memberikan sistematika tesis yang secara garis besar 

berguna untuk pembaca. Sistematika tesis ini terbagi 

menjadi lima bab, dan isi masing-masing bab secara 

garis besar diuraikan sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab 

ini berfungsi untuk memberi gambaran tentang 

penelitian yang akan dilakukan yang meliputi latar 



 

 

 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, tahapan penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan landasan teori. Bab ini 

berisi tentang tinjauan umum teori hukum progresif dan 

tujuan hukum. Pembahasan pada bab kedua ini berguna 

untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan 

dengan pokok masalah penelitian beserta tinjauan dari 

beberapa hukum dan perundang-undangan yang 

berlaku. Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa 

teori dan referensi yang menjadi landasan dalam 

mendukung studi penelitian tesis ini. 

Bab ketiga berisi metode penelitian yaitu 

pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, data 

penelitian dan teknis analisa data. 

Bab keempat, pembahasan ditujukan pada 

tinjauan umum putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan putusan 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian harta 

bersama meliputi detesis kasus, dasar hukum hakim, 

pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 



 

 

 

tersebut, dan amar putusan Nomor 0036/Pdt. 

G/2013/PA. Sit. 

Bab kelima berisi tentang analisis putusan 

putusan Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po, dan putusan 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian harta 

bersama. Bab ini merupakan inti pembahasan tesis ini, 

untuk memperoleh jawaban yang kongkrit dari pokok 

masalah, dari teori interpretasi hukum yang digunakan 

hakim, tujuan hukum hakim dan analisis hukum 

progresif dalam memutus putusan Nomor: 

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

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

tentang pembagian harta bersama. 

Bab keenam merupakan bab penutup, berisi 

kesimpulan dan saran-saran. 

 

  



 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Terdahulu 

Penulis telah melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang jenis penelitiannya ada relevansinya 

dengan penelitian ini. Upaya dalam pengkajian 

pembagian pembagian harta bersama telah dilakukan 

dan dikaji dari berbagai sudut pandang, dari berbagai 

kajian yang paling relatif mendekati kajian saya adalah 

kajian yang dilakukan oleh: 

Elti Yunani, SH., mahasiswi program studi 

magister kenotariatan Program Pasca Sarjana 

Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2009 

dalam tesisnya dengan judul “pelaksanaan pembagian 

harta bersama (gono-gini)  dalam praktik di  Pengadilan 

Agama Bandar Lampung”. Penelitian ini fokus 

pembahasannya pada pelaksanaan pembagian harta 

bersama atau gono-gini dalam prakteknya di Pengadilan 

Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung dan 

meneliti hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

20 



 

 

 

pembagian harta bersama atau gono-gini di Pengadilan 

Agama Bandar Lampung.
16

 

Terdapat satu persamaan dan dua perbedaan 

dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah pada 

pembahasan pembagian harta bersama di lingkup 

Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan dengan tesis 

yang akan penulis teliti dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Eiti Yunani, SH., adalah, pertama 

Penelitian oleh Elti Yunani, SH., ini membahas 

pelaksanaan pembagian harta bersama atau harta gono-

gini di Pengadilan Agama Lampung. Sedangkan yang 

penulis bahas dalam tesis ini adalah tentang analisis 

putusan terkait dengan pembagian harta bersama di 

Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama 

Tulungagung. Perbedaan yang kedua adalah dalam 

penelitian oleh Elti Yunani, SH., meneliti tentang 

pelaksanaan praktiknya pembagian harta bersama di 

Pengadilan Agama Bandar Lampung, sedangkan 

penelitian yang penulis teliti adalah meneliti hasil 
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Elti Yunani, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono-

Gini) Dalam Praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung” (Tesis, 

Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 7. 



 

 

 

proses persidangan pembagian harta bersama di 

Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama 

Tulungagung berupa putusan yang akan dianalisis 

dengan analisis perspektif hukum progresif. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. 

Sapuan, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 

dalam skripsi dengan judul “tinjauan hukum islam 

terhadap sengketa harta bersama (studi terhadap 

putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 

160/Pdt.G/2005/Pa.Yk. tentang pembagian pembagian 

harta bersama)”. Penelitian yang dilakukan oleh M. 

Sapuan tersebut meneliti tentang tinjauan hukum islam 

terhadap alasan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 

dalam membuat suatu putusan sengketa harta bersama 

dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 

dalam menetapkan putusan sengketa harta  bersama.  

Terdapat dua persamaan dan tiga perbedaan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Sapuan dan 

penulis. Persamaan yang pertama adalah sama-sama 

membahas produk dari pengadilan agama berupa 

putusan pengadilan agama mengenai pembagaian harta 



 

 

 

bersama. Persamaan yang kedua adalah pendekatan 

yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan 

penelitian yuridis normatif.
17

 

Sedangkan perbedaan penelitiannya yang 

pertama adalah lokasi pengadilan agama sebagai tempat 

penelitian dan sumber putusannya. Putusan yang diteliti 

oleh M.Sapuan adalah putusan dari Pengadilan Agama 

Yogyakarta dengan nomor: 160/Pdt.G/2005/Pa.Yk. 

tentang pembagian pembagian harta bersama sedangkan 

yang penulis teliti adalah putusan dari Pengadilan 

Agama Ponorogo dengan nomor: 

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

Agama Tulungagung dengan nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian harta 

bersama. 

Perbedaan yang kedua adalah putusan yang 

diteliti oleh M. Sapuan tentang pembagaian harta 

bersama, telah sesuai dengan KHI. Sedangkan putusan 

yang akan diteliti oleh penulis adalah putusan yang 
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M. Sapuan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta 

Bersama studi terhadap putusan Pengadilan Agama yogyakarta Nomor 

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

2009), 8. 



 

 

 

tidak sesuai dari aturan pembagian harta bersama yang 

terdapat dalam pasal 97 KHI. 

Perbedaan yang ketiga yaitu pada perspektif 

yang digunakan dalam analisa penelitian. Analisa 

penelitian yang digunakan oleh M. Sapuan adalah 

analisisa perspektif hukum Islam sedangkan analisa 

yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah analisis 

putusan perspektif hukum progresif. 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah 

disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. 

 

B. Kajian Teori 

Penelitian ini fokus pada dua hal yaitu yang 

pertama mengenai bagaimana analisis pertimbangan 

hukum hakim pada putusan Pengadilan Agama 

Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan putusan 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian harta 

bersama perspektif hukum progresif. Kedua, 

Bagaimana tujuan hukum hakim dalam memutus 

putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

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



 

 

 

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

tentang pembagian harta bersama yang tidak memutus 

dengan putusan masing-masing separuh bagian sesuai 

dalam aturan KHI. Maka Penulis akan membaca 

masalah dengan teori hukum progresif dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Teori Hukum Progresif 

Aliran hukum progresif dicetuskan oleh 

Satjipto Rahardjo yaitu seorang Begawan sosiologi 

hukum di Indonesia. Gagasan ini menawarkan 

prespektif, spirit dan cara baru mengatasi 

kelumpuhan hukum di Indonesia. Hendaknya hukum 

mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu 

menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di 

dalamnya, serta mampu melayani kepentingan 

masyarakat dengan menyadarkan pada aspek 

moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum 

itu sendiri. 

Dilihat dari kemunculannya hukum progresif 

bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan suatu yang 

tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari 

langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses 

pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. 



 

 

 

Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang 

sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik 

tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa 

ketidak puasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan 

kualotas penegakan hukum di Indonesia pada akhir 

abad ke-20. Dalam proses pencariannya, Prof. Tjip 

kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab 

menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di 

Indonesia adalah dominasi pparadigma positivism 

dengan sifat formalitasnya.
18

 Paradigma hukum 

progresif sangat menolak mainstream seperti ini 

yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum 

positivistik, dan hukum progresif membalik paham 

ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota 

penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi 

menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara 

hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan 

kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan tujuan 

akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi 

unjung tombak perubahan. 
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 Sadjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: 

Buku Kompas, 2006), ix. 



 

 

 

Dalam logika inilah revitalisasi hukum 

dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi 

pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi 

hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi 

perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus 

menunggu perubahan peraturan, karena pelaku 

hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang 

progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi 

suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif 

misalnya, aparat penegak hukum yang progresif 

tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap 

kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap 

aturan tersebut untuk memberi keadilan dan 

kebahagiaan pada pencari keadilan.
19

 

Hukum progresif dimulai dari asumsi dasar 

bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan 

sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum 

yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan 

oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada 

manusia. Konsep pemikiran ini ditawarkan untuk 
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 Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif 

Dalam Penegakan Hukum  

Pidana,” Jurnal Hukum, 2 (September, 2007), 214-215. 



 

 

 

diimplementasikan dalam tataran agenda academia 

dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang 

bertujuan mengantarkanmanusia kepada kehidupan 

yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
20 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak 

ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu 

yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada 

masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang 

ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang 

dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skema 

hukum. Apabila hukum bertumpu pada “peraturan 

dan perilaku”, maka hukum  progresif lebih 

menempatkan factor perilaku di atas peraturan. 

Factor manusia dan perilaku dianggap lebih 

menentukan daripada peraturan yang ada. Hal 

tersebut mengingatkan pada perkataan Taverne, 

“Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, 

maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa 

membuat putusan yang baik”.
21

  

Hukum bukan merupakan suatu institusi 

yang absolut dan final melainkan sangat bergantung 
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 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, 1-2 
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 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, 10. 



 

 

 

pada bagaimana manusia melihat dan 

menggunakannya. Manusialah yang merupakan 

penentu. Memang menghadapkan manusia kepada 

hukum mendorong kita melakukan pilihan-pilihan 

rumit. Tetapi pada hakikatnya teori-teori hukum 

yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. 

Semakin suatu landasan teori bergeser ke factor 

hukum, semakin suatu teori menganggap hukum 

sebagai sesuatu yang mutlak-otonom dan final. 

Semakin bergeser ke manusia, semakin teori tersebut 

ingin memberikan ruang pada factor manusia. 

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai 

institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat 

ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi 

kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, 

hukum selalu dalam proses untuk terus menjadi. 

Hukum adalah institusi yang secara terus menerus 

membangun dan mengubah dirinya menuju kepada 

tingkat kesmpurnaan yang lebih baik. 

Kesempurnaanya dapat diverifikasikan ke dalam 

factor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian 

kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum 

yang selalu dalam proses menjadi” (law is a procces, 



 

 

 

law in the making). Hukum tidak ada untuk hukum 

itu sendiri, tetapi untuk manusia.
22

 Dalam kacamata 

hukum progresif keadilan mempunyai kedudukan 

diatas teks perundang-undangan. Kepastian hukum 

menjadi label keadilan ketika berbicara tentang 

hukum, padahal mendewakan kepastian hukum 

dalam menangani sebuah perkara amatlah berbahaya 

dan beresiko menepikan keadilan yang substantif. 

Ketika keadilan menjadi konsensus sosial, maka 

sejatinya keadilan menjadi motor penggerak semua 

perilaku manusia, baik dalam hubungannya dengan 

Tuhannya maupun hubungannya dengan sesama 

individu, masyarakat, pemerintah, bahkan terhadap 

makhluk lain ciptaan-Nya. Keadilan harus terwujud 

dalam semua lini kehidupan, utamanya produk-

produk manusia dalam bentuk kaidah/norma yang 

akan difungsikan sebagai tatanan kehidupan, 

haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena 

setiap perilaku berikut produk normatifnya yang 

tidak mengandung nilai-nilai keadilan niscaya akan 

mengakibatkan kerusakan baik terhadap diri manusia 
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itu sendiri maupun terhadap alam semesta.
23

 Dalam 

konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk 

dirinya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang 

berada di luar dirinya. Oleh karena itu hukum 

progresif meninggalkan tradisi analytical 

jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Tradisi atau 

aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan 

menyibukkan diri dengan membicarakan dan 

melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum 

sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai 

sebagai sistematis dan logis. Dunia luar, seperti 

manusia, masyarakat, kesejahteraan ditepiskannya. 

sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan 

erat dengan manusia dan masyarakat. Meminjam 

istilah Nonet dan Selznick, hukum progresif 

memiliki tipe responsif. Dalam tipe responsif, 

hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di 

luar narasi tekstual hukum itu sendiri.
24 

salah satu 

ciri yang menonjol dari teori hukum responsive ini 

ialah menawarkan lebih dari sekadar procedural 
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justice, namun lebih berorientasi pada keadilan 

dengan memperhatikan kepentingan 

umum.
25

Berhukum dengan hati nurani merupakan 

kalimat yang senantiasa mengalir dari Prof. Tjip 

sebagai sang maestro hukum progresif. Kalimat 

tersebut ingin menegaskan bahwa cara berhukum 

tidak boleh hanya mengedepankan intelligence 

quotient (IQ), tetapi perlu disandingkan dengan 

emosi onal quotient (EQ) dan spiritual quotient (SQ). 

Memahami kebenaran hukum tidak cukup hanya 

dengan kemampuan intelektual, tetapi perlu 

didukung juga dengan kemampuan emosional dan 

spiritual. Karena jika teks kebenaran hukum hanya 

diukur semata-mata berdasarkan kemampuan 

intelektual, kebenaran yang dilahirkan lebih bersifat 

prosedural. Secara sosiologis, ada dua tipe hakim, 

pertama, mereka yang saat mengadili perkara akan 

mendengarkan suara dan putusan hati nuraninya, 

baru kemudian mencari peraturan menjadi landasan 

putusan nuraninya itu. Kedua, yang bila memeriksa 
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perkara mendengarkan suara perutnya kemudian 

mencari pasal-pasal untuk membenarkannya.
26

  

Pemahaman terhadap konsep hukum 

progresif tidak terlepas dari kondisi pemikiran 

hukum yang melatar belakangi lahirnya hukum 

progresif. Pemahaman hukum menurut hukum 

progresif menegaskan bahwa hukum adalah suatu 

institusi yang bertujuan mengantarkan manusia 

kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat 

manusia bahagia.
27

 Dalam konsep hukum progresif, 

posisi manusia menjadi sentral utama dalam menilai 

hukum apakah baik atau buruk, benar atau 

sebaliknya. 

Kebutuhan masyarakat terhadap peran 

hukum dalam memberikan kemanfaatan, kepastian 

hukum dan kedilan semakin jauh dari kenyataan, 

mengingat banyaknya  persoalan hukum yang tidak 

terselesaikan dengan baik. Banyaknya kasus korupsi 

yang terkuak di khalayak ramai namun tidak 

mendapatkan penyelesaian yang memuaskan 
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menjadi pemicu utama lahirnya pemikiran hukum 

yang progresif. Kepercayaan masyarakat terhadap 

hukum semakin pudar sehingga hukum tidak lagi 

dianggap sebagai panglima dalam setiap persoalan 

yang menimpa bangsa ini. Sungguh sangat ironis 

bagi Negara yang mendasarkan dirinya pada hukum 

tetapi tidak dapat menegakkan hukum karena 

kepercayaan dari masyarakat tidak ada. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan 

kondisi masyarakat yang terus berubah, pada 

kenyataannya paradigma tersebut memunculkan 

sebuah stagnasi di abad 20 saat tidak mampu 

memberikan solusi dalam zaman 

postmodernisme.
28

 Implikasinya ketika manusia 

dalam setiap proses perkembangannya selalu 

berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya 

maka hukum pun harus mengikuti perubahan 

tersebut (hukum harus responsif). Hal inilah yang 

menjadi perbedaan mendasar antara hukum progresif 

dengan hukum positivis yang selama ini diterapkan 
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di Indonesia. Jika selama ini hukum selalu tertinggal 

jauh terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, 

maka hukum progresif lebih membuka diri dan 

respon  terhadap perubahan dan tidak terikat pada 

hukum tertulis. Dalam hal ini hukum harus 

diletakkan dalam keseluruhan persoalan 

kemanusiaan.
29

 Dengan demikian peran hukum lebih 

menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat 

terhadap keadilan dan kesejahteraan. Artinya 

keberadaan hukum sudah seharusnya mencerminkan 

standar baku dari apa yang baik dan tidak baik, adil 

dan yang tidak adil. Perihal tersebut dalam konteks 

ke Indonesiaan tidak boleh terlepas dari jati diri 

bangsa yang tercermin dalam pancasila. Nilai-nilai 

pancasila merupakan nilai bangsa yang diterima 

semua lapisan masyarakat, semua generasi bahkan 

semua budaya sehingga sangat layak dijadikan 

standar utama dalam kehidupan hukum berbangsa 

dan bernegara. Mengingat ketentuan hukum yang 

selalu tertinggal dengan kebutuhan dan 
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perkembangan masyarakat maka menjadi kaharusan 

bagi hakim melakukan kajian hukum komprehensif 

yang disebut penafsiran hukum. Konsepsi hakim 

dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum 

yang heteronom dan teori penemuan  hukum yang 

otonom.
30

 Teori penemuan 

hukum heteronom menempatkan hakim sebagai 

corong undang-undang (la bouche de la 

loi) sedangkan teori penemuan hukum otonom 

menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk 

memahami dan mengaitkan hukum sesuai 

perkembangan masyarakat. Perbedaan yang 

mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada 

sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum 

tertulis. 

Dalam bahasa yang hampir sama Van 

Apeldoorn menjelaskan bahwa hakekat dari kegiatan 

penafsiran itu sebagai suatu usaha mencari kehendak 

pembuat undang-undang yang pernyataannya kurang 
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jelas. Fungsi dari penafsiran hukum pada dasarnya 

ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:
31

  

1. Untuk memahami makna asas atau kaidah hukum, 

2. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan 

kaidah hukum, 

3. Menjamin penerapan atau penegakan hukum yang 

dapat dilakukan secara tepat, benar dan adil 

4. Mempertemukan antara kaidah hukum dengan 

perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum 

tetap aktual mampu memenuhi kebutuhan sesuai 

dengan perubahan masyarakat.
32

 

Penggunaan penafsiran sebagai pengaruh 

perkembangan masyarakat pada dasarnya membuka 

peluang bagi hakim untuk melakukan penemuan 

hukum secara progresif. Hakim tidak hanya menggali 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tetapi juga 

mengikuti perkembangan penghayatan nilai-nilai 

tersebut di masyarakat. Di sinilah titik temu antara 

penemuan hukum dengan hukum progresif yang 
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memberikan kemudahan serta kemungkinan bagi 

hakim untuk menghasilkan berbagai terobosan baru 

dalam memutus perkara. Pandangan tersebut juga di 

tegaskan oleh Harifin A. Tumpa dengan mengatakan: 

Hukum itu sangat luas dan kompleks, karena 

mengikuti seluruh segi kehidupan manusia dalam 

masyarakat. Hukum itu tidak pernah berhenti 

berkembang sejalan berkembangnya kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karena itu, seorang hakim tidak 

boleh ketinggalan dan selalu harus mengikuti 

perkembangan hukum itu tetapi hakim harus mampu 

menggali niali-nilai hukum yang hidup di tengah-

tengah masyarakat tersebut.
33

  

Dalam hal inilah hakim menjalankan perannya 

sebaga lembaga yudisial dengan melakukan penafsiran 

hukum terhadap aturan yang ada untuk menghasilkan 

aturan hukum sebagai dasar untuk mengadili. Dengan 

adanya kebebasan untuk melakukan penafsiran, maka 

hakim dapat juga melakukan penemuan hukum di 

dalam setiap penafsirannya. Dari kata “penemuan 
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hukum” secara implisit menunjukkan adanya hukum 

yang telah berlaku dalam masyarakat, tetapi belum 

diketahui secara jelas sehingga dibutuhkan usaha 

untuk mendapatkannya. 

Berpikir secara progresif berarti harus berani 

dari keluar dari mainstream pemikiran absolutisme 

hukum, kemudian menempatkan hukum dalam 

keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja 

berdasarkan pola pikir yang determinan memang 

perlu. Namun hal itu bukanlah suatu yang mutlak 

harus dilakukan manakala berhadapan dengan suatu 

masalah yang menggunakan logika hukum modern, 

yang akan mencederai posisi kemanusiaan dan 

kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum 

progresif akan melihat faktor utama dalam hukum 

itu adalah manusia.
34

 

Dalam paradigma hukum yang positivis 

meyakini kebenaran hukum atas manusia. Manusia 

boleh di marjinalkan asalkan hukum tetap tegak. 

Sebaliknya paradigma hukum progresif berpikir 

bahwa justru hukumlah yang boleh dimarjinalkan 
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untuk mendukung proses eksistensialitas 

kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Di dalam 

hukum progresif terkandung moralitas kemanusiaan 

yang sangat kuat. Jika etika atau moral manusia telah 

luntur, maka penegakan hukum tidak tercapai, 

sehingga membangun masyarakat untuk sejahtera 

dan kebahagiaan manusia tidak akan terwujud. 

Pembangunan pondasi dari kesadaran mental ini 

adalah dengan perbaikan akhlak, pembinaan moral 

atau pembinaan karakter diri masyarakat supaya 

menjadi masyarakat susila yang bermoral tinggi, 

sehingga dapat di bangun masyarakat yang damai, 

sejahtera, adil, dan makmur. 
35

 

Kita sering terjebak dogmatisme dan berfikir 

sederhana. Seolah jika sudah berbicara tentang 

penegakan hukum, urusan sudah beres, hukum sudah 

dijalankan, undang-undang sudah diterapkan, dan 

hutang sebagai negara hukum sudah di lunasi. Sikap 

ini berakibat luas, yaitu membangkitkan harapan 

keliru terhadap hukum, apalagi saat kita dihadapkan 

keadaan luar biasa seperti saat ini. Sebaiknya kita 

mengajak publik untuk lebih cerdas dan mengatakan, 
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menegakkan hukum tidak sama dengan menerapkan 

undang-undang dan prosedur. Penegakan hukum 

adalah lebih dari pada itu. Kualitas dan intensitas 

penegakan hukum dapat berbeda-beda.
36

 Jika ada 

istilah menjalankan pekerjaan dengan cara beyond 

the call of duty, yaitu bertindak lebih cepat dari pada 

yang diwajibkan, mesu budi dalam penegakan 

hukum adalah menjalankan hukum dengan kualitas 

beyond the call of rule.
37

 

Untuk menghadapi keadaan yang luar biasa 

saat ini kita lebih membutuhkan mereka yang 

bersemangat beyond the call of duty itu dari pada 

mereka yang mengikuti model book-rule. 

Menjalankan hukum diluar tugas yang rutin dan 

biasa, tidak lain yang dimaksud adalah penegakan 

hukum dengan cara mesu budi (menjalankan hukum 

dengan kecerdasan spiritual).
38

 

 Terbuka peluang besar untuk berpikir dan 

bertindak “diluar pakem” atau out of the box 

thingking. Apakah penegakan hukum sekedar 
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menerapkan teks? Tidak! Secara progresif kita harus 

menguji sampai sejauh mana kemampuan teks itu. 

Penegakan hukum bukan menerapkannya bak mesin. 

Penegakan hukum melibatkan effort, memeras 

energi, pikiran dan keberanian menjelajahi lorong-

lorong lain dan secara progresif menguji batas 

kemampuan hukum. Hukum bukan hanya teks, di 

baliknya menyimpan kekuatan. Kekuatan itu tidak 

serta merta terbaca, tetapi ita perlu secara progresif 

menggali dan menemukannya. Dalam kata-kata Paul 

Scholten, “het is in the wet, maar het moet nog 

gevonden worden” (ia sudah ada dalam undang-

undang, tetapi masih harus 

ditemukan/dimunculkan).
39

 

Hakikatnya berhukum yang progresif bukan 

semata-mata bagaimana membuat dan menerapkan 

teks peraturan perundangundangan (rule making), 

setelah itu selesai. Tetapi dalam keadaan tertentu 

cara berhukum perlu yang namanya rule breaking 

(terobosan hukum). Ketika teks hukum sudah dinilai 

tidak lagi mampu melahirkan keadilan bagi 

masyarakat, maka penegak hukum harus berani 
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melakukan terobosan-terobosan hukum di luar teks 

hukum tersebut, misalnya bagi kepolisian, yang 

berhak untuk melakukan diskresi (suatu upaya untuk 

tidak menerapkan hukum yang seharusnya 

dilakukan), atau kejaksaan yang memiliki 

kewenangan diponeering (suatu kewenangan untuk 

menyampingkan proses hukum yang sedang 

berjalan). Semua kewenangan tersebut dilakukan 

semata-mata atas dasar pertimbangan demi 

menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar. 

Sepanjang perjalanan sejarah teori hukum progresif 

muncullah beberapa karakteristik yang 

mempolarisasikan teori hukum progresif baik itu 

hasil penelitian maupun olah pikir sosiolog hukum 

yang peneliti uraikan di bawah ini: Sidharta 

menyimpulkan terdapat postulat-postulat yang 

menjadi kata kunci pada pemikiran hukum progresif 

yaitu:
40

 

a. Hukum progresif itu untuk manusia, bukan 

manusia untuk hukum. Pada hakekatnya 

manusiaitu baik, sehingga sifat ini layak menjadi 
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modal dalam membangun kehidupan 

berhukumnya. Hukum bukan raja (segalanya), 

tetapi sekedar alat bagi manusia untuk memberi 

rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum 

tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk 

sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, 

setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, 

hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan 

manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam 

skema hukum. 

b. Hukum progresif itu harus pro rakyat dan pro 

keadilan. Hukum itu harus berpihak kepada 

rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas 

peraturan. Para penegak hukum harus berani 

menerobos kekakuan teks peraturan (diistilahkan 

mobilisasi hukum). 

c. Hukum progresif bertujuan mengantarkan 

manusia kepada kesejahteraan danebahagiaan. 

Hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang 

timur yang memberi pengutamaan pada 

kebahagiaan. 

d. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi. 

Hukum bukan institusi yang final, melainkan 



 

 

 

ditentukan oleh kemampuannya mengabdi pada 

manusia. 

e. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai 

dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak 

pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku 

bangsa itulah yang menentukan kualitas 

berhukum bangsa tersebut. 

f. Hukum progresif memiliki tipe responsive. Dalam 

tipe responsive, hukum akan selalu dikaitkan pada 

tujuan-tujuan diluar narasi tekstual hukum itu 

sendiri. Tipe responsive menolak otonomi hukum 

yang bersifat final dan tidak dapat digugat. 

g. Hukum progresif mendorong peran publik. 

Mengingat hukum mempunyai kemampuan yang 

terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu 

kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak 

realistis dan keliru. Untuk itu hukum progresif 

sepakat memobilisasi kekuatan otonom 

masyarakat (mendorong peran publik). 

h. Hukum progresif membangun negara hukum yang 

berhati nurani. Dalam negara berhukum, yang 

utama adalah kultur. Kultur yang dimaksud 

adalah kultur pembahagiaan rakyat. 



 

 

 

i. Hukum progresif di jalankan dengan kecerdasan 

spiritual, kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi 

dengan patokan, juga tidak hanya bersifat 

kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang 

ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau 

nilai yang lebih dalam. 

j. Hukum progresif itu merobohkan, mengganti dan 

membebaskan. Hukum progresif menolak status 

quo dan submisif. Sikap status quo menyebabkan 

kita tidak berani melakukan perubahan dan 

menganggap doktrin sebagai sesuatu yang mutlak 

untuk dilaksanakan. Sikap demikian hanya 

merujuk kepada maksim „rakyat untuk hukum‟. 

2. Teori Tentang Tujuan Hukum 

Untuk mengetahui apa tujuan hukum 

sebenarnya pertanyaan yang termasuk bidang 

filosofi hukum karena untuk menjawab pertanyaan 

ini orang tidak cukup hanya memeriksa norma-

norma hukum saja melainkan perlu memikirkan 

lebih mendalam. Jika orang menentukan tujuan 

hukum tertentu berarti pembuatan norma-norma 

dan pelaksanaannya selayaknya 



 

 

 

mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan 

hukum.
41

 

Ada beberapa teori yang telah dikemukakan 

mengenai apa yang merupakan tujuan hukum. 

Teori mengenai tujuan hukum yaitu: 

a. Teori Etis 

Menurut teori etis ini tujuan hukum 

adalah keadilan. Teori ini dapat dikatakan teori 

tertua mengenai tujuan hukum.
42

 Menurut teori 

ini, tujuan hukum hanya ditempatkan pada 

perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin 

dalam tata tertib masyarakat.
43

Perhatian 

terhadap keadilan terlihat adanya ungkapan-

uangkapan yang telah dikenal sejak beberapa 

ratus tahun yang lalu, seperti fiat justitia pereat 

mundus yang diartikan hendaklah keadilan 

ditegakkan walaupun harus binasa dan fiat 

justicia ruat caelum yang berarti hendaklah 

keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh. 
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Ungkapan-ungkapan ini memperlihatkan 

keyakinan bahwa keadilan harus dijalankan 

dengan tidak memperdulikan konsekuensi-

konsekuensinya.
44

 

Perhatikan juga bahwa setiap putusan 

Pengadilan di Indonesia harus berkepala “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. Kepala putusan ini menunjukkan bahwa 

setiap putusan pengadilan dijatuhkan “demi 

keadilan”, bukan demi hukum. Jadi yang 

dipandang harus lebih mendapatkan perhatian 

adalah tujuan dari hukum, yaitu keadilan.
45

 

Aristoteles telah membedakan adanya 

dua macam keadilan dengan dua macam 

keadilan, yaitu: 

a) Keadilan distributif (keadilan yang bersifat 

menyalurkan). 

Adalah keadilan yang memberikan 

kepada setiap orang menurut jasa (according 

to merit). Keadilan ini bersifat proposional 
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berarti persamaan dalam rasio (for proportion 

is equality of ratios). Walaupun nyatanya 

orang menerima jumlah tidak sama, tetapi 

dalam nalar (ratio) ada persamaan sebab 

penyaluran itu dilakukan berdasarkan jasa 

(merit) masing-masing. Contohnya, kepada 

pegawai negeri golongan yang lebih tinggi 

akan ditetapkan gaji pokok awal yang lebih 

tinggi daripada gaji pokok awal pegawai 

negeri yang berpangkat lebih rendah. Jumlah 

rupiah yang ditetapkan antara dua orang itu 

nyatanya tidak sama, tetapi dalam nalar ada 

persamaan berdasarkan pertimbangan 

proporsional menurut jasa masing-masing.
46

 

b) Keadilan Komutatif, memberi kepada setiap 

orang sama banyaknya. Di sini yang dituntut 

adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila 

setiap orang diperlakukan sama tanpa 

memandang kedudukan dan sebagainya.
47

 

Menurut istilah L.J. van Apeldoorn atau yang 
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oleh Aristoteles dinamakan keadilan yang 

bersifat membetulkan (rectificatory justice), 

yaitu keadilan yang memberikan kepada 

setiap orang sama banyaknya dengan tidak 

mengingat jasa-jasa perseorangan.
48

 

b. Teori Utilitas (Kemanfaatan) 

Pelopor teori utilitas adalah Jeremy 

Bentham. Menurut Bentham, ada dua majikan 

dalam kehidupan manusia, yaitu susah (pain) 

dan senang (pleasure). Semua tindakan manusia 

diarahkan pada upaya untuk memaksimalkan 

kesenangan (plesure) dan meminimalkan 

kesusahan (pain).
49

 

Jeremy Bentham berpandangan bahwa 

kebahagiaan sebesar-besarnya untuk jumlah 

manusia yang sebanyak-banyaknya.
50

 Dari sini 

tampak bahwa tujuan hukum menurut Jeremy 

Bentham adalah untuk mencapai the greatest 

happiness of the greatest number (Kebahagiaan 
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sebesar-besarnya dari jumlah manusia sebanyak-

banyaknya).
51

 

c. Teori Gabungan: Keadilan dan Manfaat 

Menurut L.J Van Apeldoorn pandangan 

ini sudah terdapat dalam tulisan J. Schrassert di 

tahun 1719 yang mengungkapkan bahwa “kedua 

wujud hukum yang terpenting ialah keadilan dan 

manfaat.
52

 

d. Teori Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat 

Masyarakat pada umumnya cenderung 

berpandangan bahwa tujuan hukum adalah 

untuk menjaga ketertiban dan ketentraman 

dalam masyarakat.
53

 

1) Teori Perlindungan Hukum 

a. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum terdiri dari dua 

kata  yaitu perlindungan dan hukum. 

Pengertian perlindungan sebagai  tempat 

berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) 
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memberikan kenyamanan dan keselamatan.
54

 

Di samping itu, ada beberapa pengertian 

tentang perlindungan hukum menurut para 

ahli yaitu: 

1) Perlindungan hukum adalah  

memberikan pengayoman kepada hak 

asasi manusia yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum.
55

 

2) Perlindungan hukum adalah berbagai 

upaya hukum yang harus diberikan oleh 

aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan 

berbagai ancaman dari pihak manapun. 
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b.  Sarana Perlindungan Hukum. 

Sarana perlindungan hukum ada dua 

macam, yaitu : 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Pada perlindungan hukum 

preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan 

atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif. Tujuannya adalah, 

mencegah terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum preventif sangat 

besar artinya bagi tindak pemerintahan 

yang didasarkan pada kebebasan 

bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif 

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-

hati dalam mengambil keputusan yang 

didasarkan pada diskresi. Di indonesia 

belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif.
56

 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 
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Perlindungan hukum yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Penanganan perlindungan 

hukum oleh Pengadilan Umum dan 

Peradilan Administrasi di Indonesia 

termasuk kategori perlindungan hukum 

ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia, karena menurut 

sejarah dari barat, lahirnya konsep-

konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah. Prinsip 

kedua yang mendasari perlindungan 

hukum terhadap tindak pemerintahan 

adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan 

dengan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap 



 

 

 

hak-hak asasi manusia mendapat tempat 

utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan 

dari negara hukum”.
57

 

Dalam merumuskan prinsip perlindungan 

hukum bagi rakyat Indonesia, landasan 

berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar 

ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan 

dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 

manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, 

karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya 

secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain 

bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan 

hukum juga bersumber pada prinsip negara 

hukum.”
58

  

Hukum harus mampu memberikan 

perlindungan terhadap semua pihak  karena 

setiap orang memiliki kedudukan yang sama di 

hadapan hukum, setiap aparat harus mampu 

menegakkan hukum sesuai fungsi aturan hukum, 

oleh karenanya secara tidak langsung  hukum 

harus mampu memberikan perlindungan 
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terhadap setiap hubungan hukum atau segala 

aspek dalam kehidupan masyarakat  yang diatur 

oleh hukum. 

Karena itu perlindungan hukum 

merupakan gambaran  dari bekerjanya fungsi 

hukum untuk mewujutkan tujuan-tujuan hukum 

yaitu, keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan hukum yang diberikan  kepada 

subyek hukum, sesuai dengan aturan hukum, 

baik itu yang bersifat preventif (pencegahan), 

maupun dalam bentuk yang  berbentuk refresif 

(pemaksaan), baik yang secara tertulis  maupun 

tidak tertulis dalam rangka  menegakkan 

peraturan hukum. 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia 

adalah  seperangkat hak yang melekat  pada 

hakekat dan  keberadaan amnusia sebagai 

mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi  oleh negara,  hukum dan 

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan 



 

 

 

serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia.
59

 

Menyinggung hak keamanan pada diri 

setiap individu, pada pasal-pasal HAM ayat 7 

menjelaskan setiap manusia di depan hukum 

berhak untuk mendapatkan perlindungan dari 

hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua 

berhak atas perlindungan yang sama terhadap 

setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan 

dengan pernyataan ini dan terhadap segala 

hasutan yang mengarah pada diskriminasi 

semacam itu. 

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan 

hukum adalah memberikan pengayoman 

terhadap hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu di berikan 

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
60

 

Menurut Lili rasjidi dan I.B Wysa Putra 

berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan 
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untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya 

tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan 

juga prediktif dan antisipatif.
61

 Pendapat 

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum 

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum 

kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk 

memperoleh keadilan sosial.
62

 

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon 

bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan 

represif.
63

 

 Perlindungan hukum yang preventif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, 

yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap 

hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan 
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terjadinya sengketa, termasuk penangananya di 

lembaga peradilan.
64

 

Patut dicatat bahwa upaya untuk 

mendapatkan perlindungan hukum tentunya 

yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban 

dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum 

yakni adanya kepastian hukum, kegunaan 

hukum serta keadilan hukum, meskipun pada 

umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar 

tersebut bersitegang, namun haruslah 

diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut 

bersamaan.
65

 

Fungsi primer hukum, yakni melindungi 

rakyat dari bahaya  dan tindakan yang dapat 

merugikan dan menderitakan hidupnya dari 

orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di 

samping itu berfungsi pula untuk memberikan 

keadilan serta menjadi sarana untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 
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Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan 

tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu 

pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali 

kaum wanita.
66

 

2) Teori Asas Kepastian Hukum 

Asas adalah suatu dalil umum yang 

dinyatakan dalam istilah umum tanpa 

mensyaratkan cara-cara khusus mengenai 

pelaksanaannya  yang diterapkan pada 

serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk 

yang tepat  bagi perbuatan itu.
67

    

Kepastian hukum secara normatif adalah 

ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan 

secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan 

keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam 

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan 

norma lain sehingga tidak berbenturan atau 
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menimbulkan konflik norma. Konflik norma 

yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan 

dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi 

norma atau distorsi norma.
68

  

Jadi kepastian hukum adalah kepastian 

aturan hukum, bukan kepastian tindakan 

terhadap atau tindakan yang sesuai dengan 

aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum 

tidak mampu menggambarkan kepastian 

perilaku terhadap hukum secara benar-

benar.
69

Kepastian hukum  dapat juga berarti  hal 

yang dapat ditentukan  oleh hukum  dalam hal-

hal yang konkrit.
70

 

Unsur-unsur kepastian hukum 

diantaranya adalah : 

a. Adanya kejelasan norma sehingga dapat 

dijadikan  pedoman bagi masyarakat  yang 

dikenakan peraturan itu.
71

Adanya kejelasan 
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dan ketegasan  terhadap berlakunya  hukum  

di dalam masyarakat. 

b. Adanya jaminan bahwa hukum dapat 

dijalankan.
72

 

c. Merupakan perlindungan yustisiabel terhadap 

tindakan  sewenang-wenang, yang berarti 

bahwa  seseorang akan dapat memperoleh  

sesuatu yang diharapkan  dalam  keadaan 

tertentu.
73
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan 

yuridis normatif. Yaitu suatu penelitian yang secara 

deduktif dimulai dari analisis terhadap pasal-pasal 

dalam peraturan perundang-undangan.
74

 Penelitian ini 

secara deduktif akan menganalisis putusan hakim yaitu 

putusan Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po, putusan 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian pembagian 

harta bersama. Kedua putusan tersebut merupakan 

produk hukum dan didalamnya memuat pasal-pasal 

dalam aturan perundang-undangan dan kompilasi 

hukum islam sebagai dasar dan pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara yang akan menjadi dasar awal 

dalam analisa penelitian ini. 
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B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kajian 

kepustakaan atau library research yaitu telaah yang 

dilaksanakan untuk memecahkan suau masalah yang 

pada dasarnya bertumpu terhadap bahan-bahan pustaka 

yang relevan. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka 

diberlakukan sebagai sumber ide untuk menggali 

pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk 

melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, 

sehingga kerngka teori baru dapat dikembangkan atau 

sebagai dasar pemecahan masalah.
75

 Sumber pustaka 

untuk bahan kajian, dapat berupa jurnal penelitian, 

disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, 

makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah atau terbitan-

terbitan resmi lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus 

dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka 

mendukung gagasan-gagasan atau proposisi untuk 

menghasilkan kesimpulan dan saran.
76

 Serta dibangun 

dengan menggunakan metode berfikir deskriptif 

analisis, yaitu penelitian yang dilakukan secara 
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sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen 

sebagai sumber data.
77

 Dalam penelitian ini 

memaparkan mengenai putusan Pengadilan Agama 

Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan putusan 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian harta 

bersama. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini 

diambilkan dari data-data kepustakaan yang dalam 

penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier.
78

 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan referensi 

yang dijadikan rujukan utama meliputi: 

a. Putusan Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan 

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

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

perkawinan. 
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c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman. 

d. Kompilasi Hukum Islam. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, yaitu : 

a) Buku-buku yang membahas mengenai pembagian 

harta bersama. 

b) Buku-buku mengenai teori hukum progresif. 

c) Buku-Buku yang membahas tentang tujuan 

hukum dan teori interpretasi hukum hakim. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yaitu petunjuk atau 

penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder 

yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet. 

 

D. Data Peneilitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama 

Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan putusan 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 



 

 

 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian harta 

bersama. 

Menurut Suadi Suryabrata, kualitas data 

ditentukan oleh kualitas alat pengambil data 

pengukurnya.
79

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik 

library research yang diperoleh melalui kepustakaan 

dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, 

peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau 

tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Metode Analisa  yang penulis gunakan dalam 

menyusun tesis ini adalah deskriftif analitik, analisis 

data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

terhadap data primer dan sekunder. Deskriftif adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam 

mengolaborasikan penerapan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi 

Hukum Islam dalam memutuskan putusan putusan 
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Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

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

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

 

  



 

 

 

BAB IV 

KASUS POSISI, PERTIMBANGAN HUKUM DAN 

TUJUAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR: 

745/PDT.G/2009/PA.PO  DAN NOMOR: 

1993/PDT.G/2012/PA.TA. 

 

A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor: 745/Pdt.G/2009/PA.Po Dan Putusan 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta. 

1) Kasus Posisi Putusan Nomor: 

745/Pdt.G/2009/PA.Po. 

Pengadilan Agama Ponorogo dalam 

melaksanakan tugasnya untuk memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 

pertama telah banyak perkara sengketa mengenai 

harta bersama antara suami dan isteri yang telah 

bercerai. Para pihak pencari keadilan dapat 

mengajukan gugatan harta bersama setelah bercerai 

dan dapat pula diajukan bersama-sama dengan 

gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau 

permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami. 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 

69 



 

 

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama. 

Berkaitan dengan pembagian harta bersama 

yang penulis bahas dalam putusan ini adalah perkara 

sengketa harta bersama setelah kedua belah pihak 

bercerai. Penulis mengambil salah satu putusan 

mengenai harta bersama, yaitu nomor: 

745/Pdt.G/2009/PA.Po tanggal 14 Desember 2009 

bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1430 

Hijriyah. Pengadilan Agama Ponorogo yang 

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan 

oleh seorang mantan suami sebagai Penggugat 

mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 

2009 dan terdaftar di register perkara Pengadilan 

Agama Ponorogo nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po 

tanggal 30 Juni 2009. Penggugat menjelaskan dalil-

dalil gugatannya serta merincikan rincian harta 

bersama penggugat dan tergugat serta menjelaskan 

bahwa menurut penggugat, tergugat tidak mau bila 

harta gono-gini tersebut dibagi dengan penggugat. 

Penggugat merasa sangatlah dirugikan sangat 



 

 

 

memerlukan tanah dan rumah harta bersama untuk 

mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari.
80

 

Dalam gugatannya Penggugat memohon 

untuk ditetapkan harta harta bersama dan membagi 

bagian masing-masing ½ bagian.
81

 

Dalam persidangan Tergugat / mantan istri 

mengajukan rekonvensi nafkah lalai untuk anaknya 

yang pernah diperkosa oleh mantan suami dan 

menjelaskan bahwa mantan suami pernah diputus 

bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 

227/Pid.B/2007/PN.Po. Kemudian mantan suami 

menghentikan pemberian nafkah kepada anak sejak 

bulan Desember 2006.  

Berdasar uraian diatas maka pada akhirnya 

mantan istri/tergugat  memohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama untuk membagi barang-barang 

harta bersama hanya yang berupa: Meja kursi, 

televisi Gold Star, 2 almari kayu jati, 1 almari 

Olympic dan kompor gas, tanah yang terletak di 

Desa Jimbe luas 75 m². 
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Setelah proses replik dan duplik, penggugat 

mengajukan bukti tertulis serta 6 orang saksi. 

Tergugat juga mengajukan berapa bukti tertulis 

untuk menguatkan jawabannya. Selanjutnya atas 

permintaan penggugat majelis hakim telah 

melaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek 

sengketa sebagaimana berita acara pemeriksaan 

tanggal 13 November 2009. Penggugat mengajukan 

kesimpulan tanggal 23 November 2009 yang pada 

pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon 

putusan, sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan 

secara tertulis tanggal 23 November 2009. Setelah 

melalui pertimbangan-pertimbangan hakim pun 

menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut 

dalam konvensi:
82

 

a. Mengabulkan gugatan pengugat konvensi untuk 

sebagian. 

b. Menetapkan harta bersama penggugat konvensi 

dan tergugat konvensi adalah sebagai berikut
83

:  

1. Sebuah bangunan rumah seluas 160, 25 m² dan 

gudang / kandang seluas seluas 49 m² terletak 
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diatas tanah milik orang tua tergugat konvensi 

di Dukuh Desan RT 01 RW 05 Desa Pintu 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

dengan batas-batas: sebelah utara tanah milik 

Misran Wibawa, sebelah timur jalan desa, 

sebelah selatan tanah milik Katemi, sebelah 

barat tanah milik Kadiso. 

2. Meja kursi satu stel, televisi 21 inchi merk 

Gold Star, seperangkat komputer tanpa printer, 

dua buah almari dua pintu dari kayu jati dan 

satu buah almari merk Olympic, dan satu buah 

kompor gas beserta tabungnya. 

3. Sebidang tanah sawah seluas 2.800 m² terletak 

di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo dengan batas-batas: sebelah utara 

jalan desa, belah timur tanah milik ngabit, 

sebelah selatan tanah milik Sarmi, sebelah 

barat tanah milik Juli/Sikun. 

4. Sebidang tanah sawah seluas 75 Ru (1.050 m²) 

terletak di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas: 

Sebelah utara tanah milik Toerah, sebelah 



 

 

 

timur tanah milik Ngabit, sebelah selatan 

sungai, sebelah barat tanah milik Mali. 

5. Menetapkan bagian penggugat konvensi 40% 

dan tergugat konvensi 60% dari harta bersama 

tersebut. 

6. Menghukum kedua belah pihak untuk 

membagi harta bersama tersebut sesuai diktum 

putusan Nomor 3, atau apabila tidak dapat 

dilaksanakan secara In Natura maka 

diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk 

mengosongkan obyek sengketa tersebut 

selanjutnya dijual lelang dan hasilnya dibagi 

sesuai diktum putusan Nomor 3 tersebut. 

7. Menyatakan gugatan penggugat konvensi 

tentang Sepeda Motor Yamaha Jupiter AE 

6881 SF dan Traktor merk Ratna G 1000 

(Diesel 10 PK) dinyatakan tidak dapat diterima 

(Niet Onvankelijk Verklaard).
84

 

Kemudian amar putusan hakim dalam 

rekonvensi adalah majelis hakim menolak gugatan 

penggugat rekonvensi. Dalam Konvensi dan 

rekonvensi: Menghukum penggugat 
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konvensi/tergugat rekonvesi untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 2.069.000,- ( dua juta enam 

puluh sembilan ribu rupiah).
85

 

Atas putusan tersebut Tergugat mengajukan 

banding tertanggal 22 Desember 2009 mengajukan 

permohonan banding dan telah diputus oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 

58/Pdt.G/2010/PTA.Sby  tanggal 25 Pebruari 2010 

M bertepatan dengan tanggal 11 Rabi‟ul Awal 1431 

H yang amarnya berisi pada pokoknya menguatkan 

putusan Pengadilan Agama Ponorogo. Sesudah 

putusan tersebut diberitahukan kepada 

tergugat/pembanding pada tanggal 13 April 2010 

kemudian tergugat/pembanding diajukan 

permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2010. 

Mahkamah Agung memutuskan perkara tersebut 

pada tanggal 24 September 2010 Nomor: 

463K/AG/2010, yang amarnya berbunyi  pada 

pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon 

kasasi: Suprapti binti Kromo Senen tersebut. 
86
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2) Kasus Posisi Putusan Pengadilan Agama 

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

Penggugat asli mengajukan perceraian ke 

Pengadilan Agama Tulungagung dengan gugatannya 

tertanggal 13 September 2011, dengan kasus posisi 

sebagai berikut:  

Penggugat/Istri mengajukan perceraian 

kemudian suami mengajukan gugatan rekonvensi, 

Tergugat menyatakan tidak akan terjadi tindak lanjut 

pengajuan perceraian penggugat sebelum ada 

penyelesaian pembagian harta gono-gini. Tergugat 

menyampaikan tanggapan tambahan yaitu tentang 

rincian harta gono gini yang dimaksud antara lain: 

tanah seluas 40 Ru (sertifikat atas nama penggugat) 

diatasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Dusun 

Cari Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru kabupaten 

Tulungagung, tanah milik orang tua Tergugat, 

bangunan 7 x 7 M² (gono-gini) terletak di Dusun 

Badong Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru, 

ditempati oleh tergugat. Sepeda motor Honda Supra 

X tahun 2000 nomor polisi AG 4211 JZ atas nama 



 

 

 

Evi Dian Pangestu warna hitam, dipakai oleh 

tergugat.
87

 

Kemudian setelah proses jawab menjawab 

dan pembuktian majelis hakim mengabulkan 

perceraian dan menetapkan harta bersama berupa a) 

Tanah seluas 40 Ru (sertifikat atas nama penggugat) 

di atasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Dusun 

Cari Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten 

Tulungagung. b) Sebuah rumah terbuat dari kayu 

dan bambu ukuran 7×7 M² dibangun diatas tanah 

milik orang tua tergugat terletak di Dusun Badong 

Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten 

Tulungagung. c) Sebuah sepeda motor Honda Supra 

X tahun 2000 nomor polisi AG 4211 JZ atas nama 

Evi Dian Pangestu, warna hitam d) Adalah 

merupakan harta bersama (gono-gini) milik 

penggugat dan tergugat. 

Kemudian majelis hakim menetapkan bagian 

masing-masing pihak, yaitu :⅓ (sepertiga) bagian 

untuk penggugat rekonvensi (suami), dan ⅔ (dua 

pertiga) bagian untuk tergugat rekonvensi (Istri). 
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1) Menghukum penggugat rekonvensi dan tergugat 

rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut 

sesuai dengan penetapan dalam angka 3 tersebut 

secara natural, jika hal tersebut tidak dapat 

dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas 

harta bersama tersebut dan hasil pelelangannya 

dibagi antara penggugat rekonvensi dan tergugat 

rekonvensi sesuai penetapan tersebut. 

2) Menolak untuk selain dan yang selebihnya.
88

 

 

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan 

Pengadilan Pengadilan Agama Ponorogo dan 

Tulungagung. 

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan 

Agama Ponorogo 

 Pertimbangan hakim dalam Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo yaitu majelis hakim 

dalam memutus melakukan beberapa pertimbangan-

pertimbangan tentang hukumnya dan kemudian 

menjatuhkan putusan dengan menyimpangi pasal 97 

Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: 

Dikarenakan arena obyek sengketa tersebut dibangun 
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dan diperoleh dari penghasilan tergugat menjadi 

TKW di Hongkong, sedangkan atas dalil tersebut 

penggugat tidak mempermasalahkan karena 

hukumnya jelas harta gono-gini tersebut diperoleh 

ketika masih sebagai suami isteri, demikian juga dari 

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat 

bahwa rumah dan tanah-tanah tersebut 

dibangun/dibeli ketika tergugat sedang bekerja di 

luar negeri. Oleh karena itu pembagiannya adalah 40 

% untuk penggugat dan 60 % untuk tergugat.
89

 

2. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan 

Agama Tulungagung. 

Majelis hakim memepertimbangkan 

perceraian dengan dalil sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah 

ekonomi, karena tergugat tidak mau bekerja 

sehingga jarang memberi nafkah kepada penggugat, 

dan selama ini penggugat berusaha mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Kemudian tergugat pulang 

kerumah orang tuanya selama 9 tahun sampai 

sekarang. Berdasarkan saksi-saksi penggugat, telah 

sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat. 
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Kemudian Majelis hakim juga menemukan 

fakta dipersidangan bahwa tergugat malas bekerja 

sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah 

tangga, akhirnya mendorong penggugat pergi 

bekerja ke luar negeri antara lain, Abudabi, Qatar, 

Taiwan dan setelah pulang dari Taiwan penggugat 

dirumah, sedang penggugat dan tergugat tidak hidup 

bersama lagi sudah pisah 9 tahun 6 bulan. Dan 

berdasarkan fakta di atas maka syarat taklik talak 

sudah terpenuhi.
90

 

Majelis hakim juga mempertimbangkan 

bahwa sesuai pasal 35 ayat 1 Undang-undang nomor 

1 tahun 1974 dinyatakan: harta yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta bersama, dan 

menurut pasal 1 huruf g KHI yang berbunyi: harta 

kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah 

harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun 

bersama suami misteri selama ikatan perkawinan 

berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama 

tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, 
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oleh karena itu gugatan rekonvensi oleh majelis 

hakim dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya. 

Selanjutnya Mejelis hakim 

mempertimbangkan harta bersama tersebut diperoleh 

dari hasil kerja tergugat rekonvensi, sedang 

penggugat rekonvensi tidak ikut membantu dalam 

perolehannya, tidak ikut bekerja yang menghasilkan, 

oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan dan 

kepatutan maka harta bersama tersebut dibagi 

dengan perbandingan 1:2, untuk penggugat 

rekonvensi (suami) : tergugat rekonvensi (istri). 

Kemudian dalam amarnya majelis hakim 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 

rekonvensi amar diktum ke 3: 

Menetapkan bagian masing-masing pihak, 

adalah :⅓ (sepertiga) bagian untuk penggugat 

rekonvensi Imam bin Djarkasi, dan ⅔ (dua pertiga) 

bagian untuk tergugat rekonvensi (Sri unik binti 

Surat). 

 

C. Tujuan Hakim Memutus Perkara 

745/Pdt.G/2009/PA.Po Dan Putusan Pengadilan 

Agama Tulungagung Nomor: 993/Pdt.G/2012/PA.Ta 



 

 

 

1. Tujuan Hakim Memutus Perkara 

745/Pdt.G/2009/PA.Po 

Tujuam hukum Hakim memutus putusan 

Nomor: 745/Pdt.G/2009/PA.Po diungkapkan oleh 

Bapak Suroso., M.H., hakim yang memutus putusan 

ini adalah mewujudkan nilai keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Putusan 

yang adil dari seorang hakim merupakan conditio 

sine quanoon. Putusan yang adil senantiasa menjadi 

dambaan para pihak, oleh karenanya hakim harus 

mendengarkan kedua (berbagai) pihak yang 

bersengketa. Sebelum sampai kepada putusan hakim 

harus mendengar kedua belah pihak sesuai asas audi 

alteram partem. Ia harus bertindak menurut garis-

garis melalui kancah konflik masyarakat, keadilan 

akan muncul. Hakim merupakan andalan yang utama 

dalam menggerakkan dinamika hukum (keadilan), 

karena hakim adalah orang yang ngasta pusaraning 

adil (memegang keadilan).
91

 

Kemudian hakim Suroso menjelaskan tujuan 

utama hakim dalam memutus putusan adalah 

keadilan. Menurut hakim hal ini merupakan 
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langkah progresivitas hakim karena tidak 

terpaku pada aturan saja namun 

mementingkan keadilan.
92

 

 

Menurut hakim Suroso bahwa adil itu tidak 

harus sama jadi keadilannya bersifat distributif. 

Karena dalam fakta dipersidangan juga terungkap 

bahwa suami tersebut tidak bekerja, judi, 

memperkosa anak kandungnya sendiri, maka hal ini 

sangat tidak adil jika majelis hakim membagi bagian 

suami istri dengan bagian yang sama besar.
93

 

Bahwa putusan ini juga bertujuan untuk 

memberikan perlindungan kepada istri. Hal ini juga 

sesuai dengan penjelasan hakim Suroso., MH 

sebagai berikut: 

Bahwa hak-hak istri diputus oleh hakim 

melalui putusan adalah termasuk perlindungan hak 

istri karena istri yang harus bekerja, padahal 

seharusnya dia dinafkahi. Jadi hakim memberikan 

putusan dengan suami kedapatan lebih sedikit 

sebagai perlindungan hukum.
94

 

1) Tujuan Hukum Hakim Dalam Memutus Putusan 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta. 
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Menurut pendapat dari Dr. To‟if, M.H., 

selaku hakim anggota yang memutus Putusan 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta ini, tujuan hakim memutus 

perkara dengan pembagian yang tidak sesuai dengan 

aturan dalam KHI adalah untuk mencari keadilan.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan hakim Dr. 

Toif., M. H. 

Hakim dalam memutus putusan ini tujuannya 

memenuhi rasa keadilan.
95

 

Bagaimana keadilan ini bisa dinilai, menurut 

hakim Dr. Toif, M.H., sebagai berikut: 

 

Harta dalam perkawinan tersebut tidak harus 

dibagi dua sama rata akan tetapi disesuaikan 

dengan keterlibatannya dalam pembentukan 

harta bersama tersebut. Jika dalam putusan 

ini perekonomian dan pembentukan harta 

berasal dari istri maka istri mendapatkan 

harta yang lebih banyak. Jika perkara ini 

diputus sesuai Pasal 97 KHI maka tidak 

berkeadilan, sebab beban untuk mencari 

nafkah ada pada salah satu pihak, yaitu istri.
96
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Istri bekerja keluar negeri berkorban jiwa dan 

raganya, sedangkan suami dirumah. Secara 

sosiologis dan filosofis, jika diputus dengan 50% : 

50%, hal ini tidak adil dan tidak sesuai dengan hati 

nurani hakim.  

Tujuan lain menurut Dr. Toif, M. H., adalah 

untuk memberikan perlindungan hukum, dan untuk 

memberikan kepastian hukum, sebagai berikut: 

Perlindungan hukum dalam arti dari tindakan 

yang sewenang-wenang, dan memberikan 

kepastian hukum terhadap hak seseorang dari 

tindakan yang menyimpang dan putusan ini akan 

berlaku dalam masyarakat dan dijamin 

pelaksanaannya dalam masyarakat.
97

 

 

Selanjutnya hakim menjatuhkan putusan 

yang adil dengan bagian istri lebih banyak yaitu 2/3 

dan bagian suami 1/3. Dalam putusan ini, hakim 

memaknai keadilan tidak harus sama besar tetapi 

melihat jasa yang paling banyak dalam pembentukan 

harta bersama. 
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BAB V 

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN TUJUAN 

HUKUM HAKIM 

 

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo dan Tulungagung 

Perspektif Hukum Progresif. 

Penulis menggunakan 10 karateristik hukum 

progresif dalam menganalisis pertimbangan-

pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan 

Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Tulungagung 

sehingga dapat terlihat corak progresif dalam putusan 

ini. 

1. Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia 

untuk hukum. Pada hakekatnya manusia itu baik, 

sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam 

membangun kehidupan berhukumnya. Hukum tidak 

ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu 

yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap ada 

masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang 

ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa 

untuk dimasukkan dalam skema hukum. Seperti 

dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo dan 

87 



 

 

 

Tulungagung ini, dalam Kompilasi hukum Islam 

mengatur bahwa pembagian harta bersama adalah ½ 

bagian untuk masing-masing suami dan isteri namun 

majelis hakim tidak menerapkan pasal tersebut 

melainkan melakukan penemuan hukum dan 

menerobos aturan yang sudah ada dengan 

pertimbangan bahwa istri yang mencari nafkah 

sedang suami lalai dalam tugasnya mencari nafkah 

sehingga menjatuhkan putusan lebih banyak untuk 

isteri. 

2. Hukum progresif itu harus pro rakyat dan pro 

keadilan. Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. 

Keadilan harus didudukkan di atas peraturan. Para 

penegak hukum harus berani menerobos kekakuan 

teks peraturan (diistilahkan mobilisasi hukum). 

Dalam memutus perkara ini majelis hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo maupun Tulungagung 

sama-sama menerobos teks pada pasal 97 Kompilasi 

Hukum Islam yang menjelaskan masing-masing 

suami isteri mendapat ½ bagian. Hal ini dilakukan 

dalam rangka pro keadilan seperti dalam 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

bahwa putusan ini untuk melindungi hak isteri yang 



 

 

 

mencari nafkah untuk keluarga sedang suami 

melalaikan kewajibannya seperti melakukan 

judi,boros bahkan memperkosa anaknya, sedang 

dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung keadilan untuk isteri sebab suami 

malas bekerja. 

3. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia 

kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam 

pertimbangan putusan ini hakim memberikan 

putusan lebih banyak bagian untuk isteri sesuai 

dengan perannya yang lebih dalam mencari nafkah 

sehingga hakim bertujuan untuk kesejahteraan pihak 

yang berperan lebih banyak dibanding suami yang 

bertindak merugikan istri. 

4. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi. 

Hukum bukan institusi yang final. Dalam kedua 

putusan ini yang memutus bagian suami isteri 

berbeda dengan aturan KHI, merupakan wujud 

bahwa aturan bukan institusi final melainkan 

berproses mengikuti permasalahan yang ada untuk 

diterapkan sesuai dengan masalahnya demi 

mewujudkan keadilan. 



 

 

 

5. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai 

dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada 

perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa 

itulah yang menentukan kualitas berhukum bangsa 

tersebut. Dalam hal ini hakim melihat bahwa adanya 

ketimpangan tugas dan tanggung jawab serta peran 

dalam mencari nafkah antara suami dan isteri serta 

dalam kedua putusan ini masing-masing suami lalai 

melakukan kewajibannya sehingga putusan besarnya 

harta bersamapun mengikuti seberapa besar peran 

dalam melaksanakan kewajibannya. 

6. Hukum progresif memiliki tipe responsive. Dalam 

tipe responsive, hukum akan selalu dikaitkan pada 

tujuan-tujuan diluar narasi tekstual hukum itu 

sendiri. Hakim dalam memutus perkara ini merespon 

fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan 

sehingga memutus diluar aturan yang ada. Tidak 

serta merta menerapkan atau menjadi corong 

undang-undang semata. 

7. Hukum progresif mendorong peran publik. 

Mengingat hukum mempunyai kemampuan yang 

terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu 

kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak 



 

 

 

realistis dan keliru. Dalam pertimbangan putusan ini 

hakim memberi pertimbangan keluar dari aturan 

hukum yang terbatas untuk diterapkan dalam 

masalah ini. Hal ini dapat dilihat oleh publik bahwa 

hakim dalam mmutus melakukan terobosan keluar 

dari aturan yang terbatas untuk perkara yang tidak 

dapat diterapkan dengan hukum tersebut untuk 

keadilan. 

8. Hukum progresif membangun negara hukum yang 

berhati nurani. Dalam negara berhukum, yang utama 

adalah kultur. Kultur yang dimaksud adalah kultur 

pembahagiaan rakyat. Seperti tercantum dalam 

pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung bahwa hakim menggunakan nuraninya 

untuk mencapai kebahagiaan pihak yang telah 

berupaya lebih, diantara pertimbangannya yaitu harta 

bersama tersebut diperoleh dari hasil kerja isteri, 

sedang penggugat rekonvensi tidak ikut membantu 

dalam perolehannya, tidak ikut bekerja yang 

menghasilkan, oleh karena itu untuk memenuhi rasa 

keadilan dan kepatutan maka harta bersama tersebut 

dibagi dengan perbandingan 1:2, untuk penggugat 

rekonvensi (suami) : tergugat rekonvensi (istri). 



 

 

 

9. Hukum progresif di jalankan dengan kecerdasan 

spiritual, kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi 

dengan patokan, juga tidak hanya bersifat 

kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada 

dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai 

yang lebih dalam. 

10. Kedua pertimbangan dalam putusan ini 

mencerminkan bahwa tidak berpatokan secara 

tekstual namun mampu keluar dari situasi yang ada 

pada umumnya dalam memutus harta perkara yaitu 

½ bagian sesuai Kompilasi Hukum Islam, sebab 

dalam hal ini dalam kondisi bukan normal sehingga 

majelis mencari nilai yang lebih dalam untuk 

memutus tidak sesuai teks aturan untuk kebenaran. 

Hukum progresif itu merobohkan, mengganti 

dan membebaskan. Hakim dalam pertimbangannya 

mampu mengganti dan membebaskan dari tuntutan 

salah satu pihak yang meminta bagian yang sama 

sedangkan dalam usaha dan peran mereka lakukan 

berbeda. Sehingga hakim memutus memebebaskan dari 

aturan yang tidak sesuai jika diterapkan dalam kasus 

ini. 



 

 

 

Kesimpulannya hakim yang memutus putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo dalam pertimbangannya 

sesuai dengan pemikiran hukum progresif  yaitu majelis 

hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang 

semata, namun hakim melakukan langkah hukum yang 

bertujuan untuk keadilan, majelis hakim dalam hal ini 

bersifat progres, yang berarti kemajuan dengan 

menyimpangi pasal 97 KHI yang membagi bagian 

suami istri dengan bagian yang sama, namun majelis 

hakim melakukan terobosan dengan spirit mengatasi 

kelumpuhan hukum dan ketiak adilan. Majelis hakim 

kemudian menjatuhkan putusan dengan pembagian 

40% untuk suami, dan 60% untuk istri.
98

  

Begitu juga dalam pertimbangan majelis hakim 

dalam memutus putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung bahwa majelis hakim dalam 

pertimbangannya juga mempertimbangkan harta 

bersama tersebut diperoleh dari hasil kerja isteri, sedang 

suami tidak ikut membantu dalam perolehannya, tidak 

ikut bekerja yang menghasilkan, oleh karena itu untuk 

memenuhi rasa keadilan dan kepatutan maka harta 
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bersama tersebut dibagi dengan perbandingan 1:2, 

untuk penggugat rekonvensi (suami) : tergugat 

rekonvensi (istri). 

Majelis hakim dalam kedua pertimbangan 

putusan tersebut mendasarkan putusan pada 

pertimbangan kepatutan sosial dan keadilan, tidak 

semata-mata mengikuti aturan normatif, tidak hanya 

sekedar menjadi terompet undang-undang yang hanya 

membunyikan undang-undang tanpa melihat keadilan 

masyarakat hal ini sesuai dengan prinsip hukum 

progresif. 

Sesuai dengan hukum progresif bahwasannya 

terlihat majelis hakim tidak dibelenggu oleh keadaan 

status quo, yang berupa peraturan. Dengan latar 

belakang peraturan dan tradisi yang sama, mereka telah 

mematahkan itu semua dengan melakukan terobosan-

terobosan tertentu demi keadilan.
99
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B. Analisis Tujuan Hukum Hakim Dalam Memutus 

Putusan Pengadilan Agama Ponorogo dan 

Tulungagung Dengan Teori Tujuan Hukum, 

Perlindungan Hukum Dan Asas Kepastian Hukum. 

1. Analisis Tujuan Hukum Hakim Dengan Teori 

Tujuan Hukum. 

Menganalisis tujuan hukum hakim dalam 

memutus putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

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

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian harta 

bersama ini, hakim mengungkapkan bahwa tujuan 

utama adalah untuk keadilan. Keadilan untuk istri 

sebagai tulang punggung keluarga, sedangkan suami 

tidak ikut dalam pembentukan harta bersama karena 

dia tidak bekerja, bahkan kasus di Pengadilan 

Agama Ponorogo suami malah memperkosa anak 

kandungnya, hal ini telah terbukti dan mendapat 

putusan dari Pengadilan Negeri Ponorogo.  

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung suami pada awalnya malas bekerja 

sehingga kebutuhan hidup tidak tercukupi terjadi 

perselisihan terus menerus hingga istri pulang ke 



 

 

 

rumah orang tuanya. Oleh karena hal ini mendorong 

istri untuk bekerja di luar negeri dan semenjak itu 

antara suami dan istri tidak pernah hidup bersama 

lagi. Fakta hukum diatas menjadi pertimbangan 

hakim dalam memutus pembagian harta bersama 

dengan putusan tidak 50%:50% sesuai KHI dengan 

tujuan berkeadilan. 

Tujuan hakim ini sesuai dengan teori etis. 

Menurut teori etis, tujuan hukum adalah keadilan, 

dan tujuan hukum ini hanya ditempatkan pada 

perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin 

dalam tata tertib masyarakat. Sama halnya seperti 

dalam kedua putusan ini, bahwa hakim menghendaki 

terciptanya keadilan untuk masyarakat seperti halnya 

dalam putusan pengadilan selalu berkepala “Demi 

Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”, 

bukan demi hukum. Teori etis terdiri dari 2 macam: 

Teori keadilan distributif dan komutatif.
100

 

Dalam kedua putusan pembagian harta 

bersama ini sesuai dengan teori keadilan distributif 

(menyalurkan), hal ini dapat dilihat bahwa 
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memaknai satu keadilan tidak harus pembagianya 

sama besar namun keadilan yang memberikan 

kepada setiap orang menurut jasa (according to 

merit).
101

 Hal ini sesuai dengan pendapat hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung: 

Mejelis hakim mempertimbangkan harta 

bersama tersebut diperoleh dari hasil kerja 

tergugat rekonvensi, sedang penggugat 

rekonvensi tidak ikut membantu dalam 

perolehannya, tidak ikut bekerja yang 

menghasilkan, oleh karena itu untuk 

memenuhi rasa keadilan dan kepatutan maka 

harta bersama tersebut dibagi dengan 

perbandingan 1:2, untuk penggugat rekonvensi 

(suami) : tergugat rekonvensi (istri). 

 

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama 

Ponorogo, suami mendapatkan bagian 40% dari 

harta bersama, dan istri mendapatkan 60% dari harta 

bersama. Tujuan hakim dalam putusan ini juga 

sesuai dengan teori keadilan distributif bahwa 

membagi bagian menurut jasa masing-masing. Hal 

ini terlihat dari pendapat hakim berikut: 

Kalau majelis hakim menerapkan putusan 1/2 : 

1/2 sebagaimana KHI tidak memenuhi prinsip-
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prinsip hakim dalam memutus salah satunya 

keadilan. Maka hakim juga melihat beberapa faktor 

sebagai pertimbangan. Bagaimana jika yang bekerja 

lebih banyak perempuan, sedangkan laki-laki tidak 

bekerja dan tidak mengurus anak, jadi tidak adil. 

Dalam kasus ini karena yang laki-laki yang bekerja 

dan salah satu pihak tidak mengimbangi bahkan 

tidak mengurus harta dengan baik, berjudi dan 

memperkosa anaknya maka hakim tidak 

memberikan bagian yang sama antara suami dan 

istri.
102

 

Pada putusan Pengadilan Agama Ponorogo dan 

Tulungagung tersebut telah mencerminkan keadilan 

distributif, meskipun perolehan pembagian harta 

bersama antara suami istri berbeda, namun hal ini 

adil menurut majelis hakim. Sebab hakim melihat 

dari sisi substantif jasa pihak yang paling besar 

dalam pembentukan harta bersama. Walaupun 

nyatanya jumlah tidak sama, tetapi dalam nalar 
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(ratio) ada persamaan sebab penyaluran itu 

dilakukan berdasarkan jasa (merit) masing-masing 

pihak dalam pembentukan harta bersama. 

2. Analisis Tujuan Hukum Hakim Dengan Teori 

Perlindungan Hukum. 

Dalam memutus putusan Pengadilan Agama 

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

Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian harta 

bersama ini, tujuan hukum hakim dalam memutus 

sudah sesuai dengan teori perlindungan hukum. 

Majelis hakim dalam kedua putusan ini, sama-sama 

memprioritaskan hak istri mendapat bagian lebih 

banyak dari harta bersama sebab salah satu pihak 

telah berusaha maksimal dalam mencari nafkah 

sehingga terbentuklah harta bersama.  

Menurut hakim Pengadilan Agama 

Tulungagung pembagian besaran harta bersama yang 

berbeda antara suami istri, ini merupakan 

perlindungan seseorang terhadap tindakan 

sewenang-wenang seseorang. Hal ini berarti 

memberikan perlindungan hukum bagi istri agar 

tidak terdzalimi oleh satu pasangannya. 



 

 

 

Sedangkan menurut hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo, hakim bertujuan memberikan 

perlindungan hukum terhadap hak istri, sebab 

harusnya dia mendapat nafkah dari suami namun 

istri sama sekali tidak mendapatkan bahkan dia yang 

mencari oleh karena itu bagian suami dikurangi juga 

sebagai perlindungan terhadap hak istri yang tidak 

terpenuhi. 

Tujuan hukum dalam kedua putusan ini 

mencerminkan teori perlindungan hukum, bahwa 

perlindungan hukum berarti memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan hukum 

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum.
103

 Fungsi primer hukum adalah melindungi 

rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat 

merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang 

lain, masyarakat maupun penguasa. Dalam kedua 

putusan ini juga bersesuaian dengan fungsi primer 

hukum tersebut, bahwa hakim Pegadilan agama 
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memaknai pengurangan bagian suami dari ketentuan 

KHI adalah dalam rangka melindungi hak istri yang 

telah dilalaikan oleh suami, yaitu tidak dinafkahi 

bahkan istri yang mencari uang sehingga harta 

bersama terbentuk. Sedangkan hakim Pengadilan 

Agama Tulungagung memaknai pemberian putusan 

pembagian harta bersama dengan bagian istri lebih 

banyak adalah melindungi hak istri dari kesewenang-

wenangan pihak lain (suami) atas harta yang telah 

dia kumpulkan dari bekerja di luar negeri selama 

bertahun-tahun, berkorban jiwa dan raganya 

sehingga terbentukknya harta bersama, sedang pihak 

suami tidak memberikan sumbangsih terhadap 

pembentukan harta bersama tersebut bahkan 

meminta bagian. Sehingga hakim dalam putusan ini 

sangat mementingkan perlindungan terhadap hak 

istri. 

Perlindungan hukum dalam kedua putusan ini 

juga sesuai dengan sarana perlindungan hukum yang 

represif bahwasanya putusan ini bertujuan sebagai 

sarana untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga 

putusan ini menjamin hak dari istri maupun suami, 



 

 

 

dari sengketa dan kesewenang-wenangan terhadap 

harta bersama. 

3. Analisis Tujuan Hukum Hakim Dengan Teori Asas 

Kepastian Hukum. 

Dalam memutus putusan Pengadilan Agama 

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

Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta tentang pembagian harta 

bersama ini hakim juga sesuai dengan asas kepastian 

hukum, dalam arti hakim ingin memberikan 

kepastian hukum terhadap pembagian harta bersama 

yang seadil-adilnya dengan melihat faktor sosiologis 

pembentukan harta bersama tersebut untuk keadilan 

agar mendapatkan status hukum yang pasti, meski 

hal tersebut menyimpang dari aturan pasal 97 KHI.  

Tujuan utama hakim ingin menegakkan 

keadilan untuk melindungi hak seseorang dari 

perbuatan seseorang yang sewenang-wenang dalam 

sebuah putusan pengadilan agama. Putusan ini 

secara langsung akan menjadi kepastian hukum dari 

perbuatan yang menyimpang terhadap harta 

bersama. Putusan tersebut akan menjadi norma yang 



 

 

 

ditaati dan berlaku dalam masyarakat dan dijamin 

dilaksanakan dalam masyarakat. 

Seperti pendapat Bapak Toif, hakim yang 

memutus putusan Pengadilan Agama Tulungagung, 

mengatakan bahwa apabila putusan sudah dibuat, 

maka akan menjawab norma yang mengalami 

keragu-raguan dan putusan tersebut akan menjadi 

yurisprudensi yang berlaku seperti undang-undang. 

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Suroso, M. H., 

bahwa putusan hakim mengandung 3 prinsip utama 

yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Tujuan hukum dalam putusan ini sesuai 

dengan unsur-unsur kepastian hukum diantaranya 

adalah: 

a. Adanya kejelasan norma sehingga dapat dijadikan 

pedoman bagi masyarakat  yang dikenakan 

peraturan itu,
104

  bahwa kedua putusan ini ke 

depan mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

sehingga pihak lain tidak bisa bertindak 

sewenang-wenag dan putusan ini akan menjadi 

yurisprudensi yang dapat dijadikan hakim lain 
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dalam pertimbangan memutus dalam perkara 

yang sama.  

b.  Adanya kejelasan dan ketegasan  terhadap 

berlakunya  hukum  di dalam masyarakat.
 105

 

Dengan adanya putusan pengadilan saat terjadi 

sengketa harta bersama yang kasusnya berbeda 

dengan harta bersama pada umumnya, maka akan 

menjadi putusan yang jelas di masyarakat, bahwa 

seseorang bisa mendapatkan haknya sesuai apa 

yang dia upayakan. 

c. Merupakan perlindungan yustisiabel terhadap 

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa 

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan  dalam  keadaan tertentu.
 106

 Dalam 

hal ini melindungi hak masing-masing sesuai jasa 

dan bagian masing-masing, sehingga tidak timbul 

persengketaan maupun tindakan yang sewenang-

wenang. 

Dengan putusan hakim, diperoleh adanya 

kepastian terhadap berlakunya hukum dalam 

masyarakat, sehingga pasangan suami istri yang 
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belum mendapatkan kepastian hukum tentang 

pembagian harta bersama, akan memperoleh 

ketegasan yang tidak dipertanyakan lagi 

keabsahanya di dalam dinamika kehidupan 

masyarakat. Dengan putusan tersebut pembagian 

harta bersama dapat dijalankan.  

 

 

  



 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian deskripsi data serta analisis 

data dalam penelitian tesis dengan judul “Model 

Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif 

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

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

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

1993/Pdt.G/2012/PA.Ta Tentang Pembagian Harta 

Bersama”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hakim yang memutus putusan Pengadilan Agama 

Ponorogo, dalam pertimbangannya sesuai dengan 

prinsip hukum progresif  yaitu majelis hakim tidak 

hanya menjadi corong undang-undang semata, 

namun hakim melakukan langkah hukum yang 

bertujuan untuk keadilan, majelis hakim dalam 

pertimbangannya menyimpangi aturan KHI dan 

menjatuhkan Putusan dengan bagian istri yang 

lebih besar. 

2. Dalam kedua putusan pembagian harta bersama ini 

sesuai dengan teori keadilan distributif, hal ini 

106 



 

 

 

dapat dilihat bahwa memaknai satu keadilan tidak 

harus pembaginnya sama besar namun disesuaikan 

dengan jasa siapa yang paling besar, pembagian 

besaran harta bersama yang berbeda antara suami 

istri, ini juga merupakan perlindungan hukum 

seseorang dari tindakan sewenang-wenang terhadap 

harta bersama, pembagian harta bersama ini hakim 

juga sesuai dengan asas kepastian hukum, dalam 

arti hakim ingin memberikan kepastian hukum 

terhadap pembagian harta bersama yang seadil-

adilnya dengan melihat faktor sosiologis 

pembentukan harta bersama tersebut untuk 

keadilan agar mendapatkan status hukum yang 

pasti. 

 

B. Saran  

Berdasarkan uraian sebagaimana simpulan di 

atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai 

rekomendasi hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hendaknya hakim yang memutus perkara pembagian 

harta bersama jika tidak sesuai dengan peraturan 

hukum yang berlaku, tidak hanya 

mempertimbangkan dari sisi istri yang bekerja di 



 

 

 

luar negeri, akan tetapi juga harus dipertimbangkan 

bagaimana peran suami dalam rumah tangga 

tersebut.  

2. Jika memang ternyata suami ketika ditinggal istrinya 

ke luar negeri ia tidak mengurus rumah tangganya 

dengan baik, atau bersikap boros dan merugikan 

harta yang dicari istri maka sudah tepat jika suami 

tidak diberikan bagian yang sama dengan bagian 

isteri. 
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