
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan

hubungan kelamin atau bersetubuh1. Perkawinan merupakan suatu ikatan

persetujuan yang dilafazkan melalui akad nikah untuk hidup bersama antara

seorang lelaki dengan seorang perempuan dengan kedua-dua belah pihak

bersama mengharapkan supaya persetujuan yang mereka buat kukuh dan

bertahan sehingga ke akhir hayat. Ia adalah suatu ikatan yang suci dan

merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW bertujuan menghalalkan

pergaulan antara kedua-dua mereka serta melahirkan zuriat keturunan umat

Rasulullah SAW.

Mengekalkan ikatan perkawinan di antara kedua-dua  suami istri adalah

suatu amanah daripada Allah SWT. Islam menghendaki supaya kedua-dua

suami istri berhubung dengan baik dalam perkawinan mereka. Al-Quran telah

menunjukkan cara-cara perhubungan yang baik walaupun dalam keadaan

hubungan yang bermasalah untuk mengelakkan dari berlakunya penceraian.

1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KamusBesarBahasa Indonesia, (Jakarta:
BalaiPustaka, 1994), Cet. ke-3, Edisike-2, h.456.
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Dalam situasi ini, Allah SWT telah berfirman sebagai satu pedoman

kepada suami istri sebagaimana dalam surat An-Nisa’ (4): 34:













Artinya: “Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang

bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah
telahmelebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa
keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana
orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah)
sebahagian dari harta mereka. maka perempuan-perempuan
yang soleh itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan
yang memelihara (kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib
dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan
pemuliharaan Allah dan pertolonganNya. dan perempuan-
perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka
(nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka
berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga
mereka masih degil) pukullah mereka (dengan pukulan ringan
yang bertujuan mengajarnya). Kemudian jika mereka taat kepada
kamu,maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi, lagi
Maha besar”.

Islam tetap membenarkan perceraian tetapi dalam keadaan yang sangat

memaksa, yaitu apabila setelah segala usaha dan ikhtiar untuk

membahagiakan perkawinan itu telah menemui jalan buntu, Islam tidak

memaksa kedua-dua suami istri hidup dalam keadaan sengsara apabila tiada

lagi jalan penyelesaian kerana tidak menyukai antara satu sama

lain.Perceraian dalam Islam merupakan jalan penyelesaian terakhir sebagai
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perlindungan bagi menghilangkan penderitaan yang ditanggung oleh

pasangan suami istri apabila ditimpa permasalahan yang membawa kepada

sulitnya penyusunan hidup untuk sesebuah pernikahan itu.

Perceraian walaupun merupakan suatu yang halal namun amat dibenci

oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis:

) رواه ابو داود(قُ الَ لطَّ اَ اهللاِ ىلَ ل إِ الَ احلَْ ضُ غَ بْـ أَ : َعِن النَِّيب َصلَّى َاهللا َعَلْيِه َوَسلَّم ُعَمرَ ِإبنُ َعن

Bermaksud: Dari IbnuUmar,beliautelahmendengarbahwaRasullah SAW

bersabda: “Suatuperbuatan yang halal, tapidibenci Allah

SWTadalah menjatuhkan talaq” (H.R. Abu Dawud)2.

Apabila pasangan suami istri telahbercerai, kebiasaannyaakan muncul

kasus tuntutan pembagian harta bersama.Harta bersama adalah apabila akad

nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama atau disebut

harta gono gini3. Ada juga yang

mendefinisikanhartabersamasebagaiusahasuamidanistri4.Harta bersama

setelah cerai antara suami istri, maka harta tersebut harus dibagi secara adil

dan merataoleh Hakim.Sebagaimana yang telah termaktub dalam Enakmen 3,

Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 1982, Seksyen 9 Subseksyen 2 (d)

yang menyatakan bahwa:

2AbiDaud, Sunan Abu Daud, (Bairut: Dar al-Fikri,tt), juz. 2, h. 226.
3Dedi Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

2011), h. 130.
4Abdul MonirYaacob, SitiShamsiahMdSupi, Manual Undang-UndangKeluarga Islam,

(Kuala Lumpur: InstitutKefahaman Islam Malaysia, 2006), h. 416.
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(2) Dalambidangkuasasivilnya,

mendengardanmemutuskansegalatindakandanperbicaraandalammanap

ihak-pihakberkenaansemuanyaberugama Islam danberkenaandengan:

(d)Pembahagianatautuntutankepadahartasepencarianataudom;

Dalam kebanyakan kasus yang telahdibicarakan, menurut Penulis

terdapat juga kasus yang Hakim Bicara(Hakim yang menyelesaikan kasus)

telah terkhilaf dalam memutuskan perkara. Antaranya kasushartabersama

nomor 03000-017-0010-2012antara Puan Aimi Nazura binti Nawi yang

merupakan Plaintif (Penggugat) lawan Mohamad Sobri bin Ahmad yang

merupakan Defendan (Tergugat) mengenai pembagian harta bersama dengan

obyek tuntutan adalah sebuah rumah teres, sebuah kereta dan sebuahharta

berbentuk saham yang bernilai RM15,000.00.

PadaMahkamahTinggiSyariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia,

putusanHakim

Bicaratelahmenolaksahamtersebutdaritermasuktuntutanhartasepercariankaren

asahamtersebuttelahtiadaapabilasudahdijualsebelumkasusdifailkan(didaftarka

n) di Mahkamah.

PenjualansahamtersebutlangsungtidakdiketahuiolehPlaintifdanhanyadiketahui

apabiladimaklumkanolehDefendansemasadalamsoalanbalasPeguamterhadap

Defendan.

Dalam kasus ini, putusan yang dibuat oleh Hakim Bicara Mahkamah

Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia berkaitan dengan tuntutan

harta sepercarian pada 21 Juni 2012 memutuskan bahwa 10% daripada nilai
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rumah dan 20% dari nilai kereta dapat kepada Plaintif. Manakala Plaintif

tidak mendapat apa-apa daripada nilai saham tersebut karena pada masa kasus

ini difailkan di Pengadilan dan proses persidangan (prosiding) masih belum

lagi selesai, saham yang menjadi tuntutan bernilai RM15,000.00 telah tiada

karena sudah dijual dan telah berpindah milik.

Sewaktu Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah Kota

BharuKelantan, Malaysia mengesahkan Plaintif dan Defendan telah bercerai,

Plaintif telah memohon kepada Mahkamah supaya mengeluarkan perintah

tegahanmenghilangkan (melupuskan)harta sepercarian dan Mahkamah telah

meluluskannya mengikut undang-undang seperti yang tertulis dalam

Enakmen Nomor 6, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri

Kelantan Tahun 2002, Seksyen 108.

Dalam kasus ini, Defendan telah melanggar undang-undang karena

tetap menjual harta yang menjadi tuntutan dan telah dikenakan sanksi oleh

Mahkamah sebanyak RM1,000.00.Menurut Penulis, walaupun saham itu

telah pun dijual sebelum kasus difailkan ke Mahkamah,

seharusnyahakPlaintifuntuk menuntut bagian dari nilaisaham tersebut tidak

akanhilang karena perolehannya adalah sewaktu dalam tempoh perkawinan

antara Plaintif dan Defendan.Seharusnyahasil jualan saham

tersebutsepatutnya tetapdibagi antara mereka.

Semasa dalam tempoh perkawinan, kedua belah pihak telah sama-sama

bekerja dan masing-masing telah sama-samamemberi sumbangan kepada
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keluarga yang mana Plaintif merupakan seorang guru, manakala Defendan

merupakan seorangpegawai bank yang bekerja di Johor.

Sepanjang tempoh perkawinan merekaselama 17 tahun mereka telah

dikurniakan 2 orang anak dan hasil daripada sikap

hematantaramerekaberdua,Plaintif dan Defendandapat membeli harta-harta

yangmenjadi tuntutandalam kasus ini.

Oleh karena kasus pembagian harta bersama yang melibatkan tuntutan

saham yang telahtiada semasa prosiding (perbicaraan)Mahkamahbelum lagi

selesai ini merupakan kasus pertama kali yang berlaku pada Mahkamah

TinggiSyariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia, maka kasus ini merupakan

kasus yang dianggap sangatserius karena apasajaputusan Hakim Bicara pada

kasus ini,kemudiannyaakan dijadikan panduan oleh Hakim Bicara pada

pembicaraan kasus yang akan datang.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih mendalam

tentang permasalah-permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian

berbentuk skripsi berjudul: “Pembagian Harta Bersama Pada Mahkamah

Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia (Analisis

KasusNomor03000-017-0010-2012)”.

B. Rumusan Masalah

Kajian dalampenelitianinidirumuskan:

1. Bagaimanapembagianharta bersamadalamkasus nomor 03000-017-0010-

2012pada Mahkamah TinggiSyariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia?
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2. Bagaimana putusan Hakim Bicara dalam kasus nomor 03000-017-0010-

2012 pada Mahkamah TinggiSyariah Kota Bharu Kelantan,

Malaysiamenurut hukum Islam?

C. TujuandanManfaatPenelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk menjelaskanpembagian harta bersamadalam kasus nomor 03000-

017-0010-2012pada Mahkamah TinggiSyariah Kota Bharu Kelantan,

Malaysia.

2. Untuk menganalisis putusan Hakim Bicara dalam kasus nomor 03000-

017-0010-2012padaMahkamah TinggiSyariah Kota Bharu Kelantan,

Malaysia menurut hukum Islam.

Adapunmanfaatpenelitian:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengisian

ilmu pengetahuan oleh masyarakat.

2. Menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan sebagai bahan

khazanah kajian Islam.

3. Untuk melengkapi pensyaratan guna menyelesaikan studi di Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum.

4. Untuk merealisasikan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu

Keilmuan dan Penelitian.
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D. Metode Penelitian

Dalam memperoleh suatu hasil yang maksimal dari suatu karangan

ilmiah, maka metode penelitian yang dijalankan akan memegang peran yang

sangat penting. Hal ini sangat mempengaruhi isi penulisan itu kepada tujuan

yang dicapai. Metode yang dilaksanakan adalah melalui langkah-langkah

sebagaimana berikut:

1. Jenis dan PendekatanPenelitian

Penelitianinimerupakanpenelitian hukum normatif, suatukajian

yang menggunakanliteraturkepustakaandengancaramempelajaribuku-

buku, kitab-kitabmaupuninformasilainnya yang

adarelevansinyadenganruanglingkuppembahasan.Pendekatanyang

digunakanadalahpendekatankasusdenganmelakukanpenelitianterhadapka

sushartabersamanomor 03000-017-0010-2012

padaMahkamahTinggiSyariah Kota Bharu Kelantan,

Malaysiayaitudenganmemperhatikanalasan-alasanhukum yang

digunakanoleh hakim untuksampaikepadaputusannya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data yang

terdiri dari:
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a. Bahan hukum Primer: yaitu data-data dari dokumen yang

diperolehipadaMahkamah TinggiSyariah Kota Bharu Kelantan,

Malaysia.Dalam hal ini kasus hartabersama nomor 03000-017-0010-

2012.

b. Bahan hukum Sekunder: yaitu buku-buku, Kadi:

PerlantikanPerlucutan Dan Bidangkuasakarangan Mahmud Saedon

A. Othman,Pencaharian Bersama Suami Istri di

IndonesiakaranganIsmuha,

PembagianHartaGonoGiniSaatTerjadiPerceraiankarangan Happy

Susanto,Manual Undang-UndangKeluarga Islam karangan Abdul

MonirYaacobdanSitiShamsiahMdSupi,danUshulFiqhkaranganSatria

Effendi.

c. BahanhukumTersier: yaitubahanhukumpelengkap yang

digunakanadalahjurnaldankamushukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data tersebut, penulis menggunakan

teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Dokumentasi: yaitu penulis mengumpul bahan-bahan melalui

dokumen yang bertulis yang berhubungan dengan penulisan dari

bahan-bahan yang bersangkutan dari Mahkamah TinggiSyariah Kota

Bharu Kelantan, Malaysia. Contohnya, data-data kasus tuntutan

pembagian harta bersama.
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b. Kepustakaan: yaitu penulis menelaah buku-buku literatur yang

membicarakan seputar pembagian harta bersama.

c. Wawancara: yaitu dalam hal ini penulis mengajukan soalan kepada

HakimBicaraMahkamah TinggiSyariah Kota Bharu Kelantan,

Malaysia sebagai data pelengkap.

4. Metode Analisis Data

a. Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis merupakan hasil penelitian yang melukiskan

atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan

suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat5.

b. Yuridis Normatif

Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi6 dengan cara mengumpulkan,

menganalisis dan mengevaluasi bahan hukum yang terkait dengan

hartabersama.

c. Deduktif

5Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Galia
Indonesia, 1995), h. 11.

6Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group
2006), h. 35.
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Dalam Pendekatan deduktif (deductive approach), penulis

mengemukakan kaedah-kaedah serta pendapat yang bersifat umum

kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus7.

E. SistematikaPenulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang

menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami

tataaturan penulisan skripsi ini, maka Penulis menyusun sistematika

penulisan seperti berikut:

Pada permulaan bab, Penulis mengetengahkan gambaran pendahuluan

yang memuatkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bab keduamembahaskantentang tinjauan umum harta bersama  yang

memuatkan pengertianharta,

ruanglingkuphartabersamadanhartabersamamenuruthukum Islam.

Dalam babketiga, Penulis mengetengahkan tentangMahkamahTinggi

Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia yangmemuatkantentangsejarah,

struktur organisasi, kewenangan,

7Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas PsikologiUGM,
1980), jil.1,  h. 42.
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kompetensidangambarankasushartabersamanomor 03000-017-0010-2012

secaraumum.

Pada bab keempat, akan dipaparkan tentang bagaimana pembagian

harta bersama dalam kasus nomor 03000-017-0010-2012

padaMahkamahTinggiSyariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia dananalisis

putusan Hakim Bicara tentanghartabersamadalam kasus nomor03000-017-

0010-2012menuruthukum Islam.

Bab terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulandaripembahasan,

sertabeberapasarananpenulisberdasarkanhasilanalisayang

dijalankanterhadappenelitianini.


